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Rozšířeno o příspěvek Přední Výtoně
47. P L AV B A
KU
VIDEL
R I ÓZ N Í C H P L A
VLTAVA MEZI VYŠŠÍM BRODEM A ROŽMBERKEM NAD VLTAVOU

PARTNER VYŠEBRODSKÉHO
ZPRAVODAJE

Svatováclavský
podzimní
výšlap

 Svatováclavský podzimní
výšlap

sobota 28.9.2019
sraz na vlakové zastávce
Vyšší Brod klášter v 9,10 hod.
Více info na str. 24

7. září 2019

 Čištění Vltavy

14. 9. 2019
Více info na str. 24

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

- PŘEJÍM KA PLAVIDEL A ZÁPIS BORCŮ
SKIPAS OD LIŠÁKA FOXE
- ČAPÍ KROK - ANEB NA CHŮDÁCH PRO
, PLAVIDLO
- HODNOCENÍ PLAVIDEL – SCÉNKA, ÚSTROJ
UHASIT ŽÍZEŇ
- PIVNÍ ŠTAFETA ANEB JAK SOUTĚŽNĚ
VŠECH PLAVCŮ)
- ROZPRAVA PLAVCŮ (POVINNÁ ÚČAST
PLAVIDEL
- START 47. ROČNÍKU PLAVBY KURIOZNÍCH
– DDM Č. K.
- VYSTOU PENÍ KAPEL ZUŠ V.B., ANDROMEDA

- B - IG ( BEJVALEJ IGELIT )
A JINÉ CENY PRO POKOŘ ITELE PLAVBY
- VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - HLAVN Í, DIVÁCKÁ
, KTERÁ VÁS POSTAV Í NA NOHY
MUZIKA
L
REVIVA
ERN
SOUTH
IN
- LED ZEPPEL
VÝ REBEL SE VŠÍM VŠUDY
ROCKO
OVANÝ
NEFALŠ
- VILÉM ČOK A BYPASS

20 000 Kč

PRO VÍTĚZNOU
POSÁDKU

VĚNUJE

 Jednání zastupitelstva

města

Plavba kuriózních plavidel
Program 2019 A2.indd 1

24.7.2019 19:26:23

Úterý 1. října 2019 od 17,30 hod.,
Zasedací místnost

Integrace, nebo status quo?

Milí spoluobčané,
Dovolená za námi,
děti začaly nový školní rok, nastupuje babí
léto. Koncerty, divadlo, pouť, plavidla,
řeku, stezky…akce
i místa navštívilo letos
obrovské množství lidí a teď už stačí jen
uklidit a připravit se na zimu. S chutí do toho a půl je hotovo! 14. 9. vyčistíme Vltavu
a 28. 9. se zapojíme do celonárodní akce
Ukliďme Česko, ukliďme svět. Není-li Vám
naše okolí lhostejné, připojte se! Příroda se
odmění….třeba plným košem hub.
Již teď se připravujeme na instalaci
vánočních smrčků na náměstí a protože
děti mají spoustu nápadů, ale málo materiálu, prosíme Vás o podporu. Pokud byste
doma měli nefunkční žárovky, korkové
špunty, barevné korálky a dřevěné korále,
různé knoflíky nebo barevné drátky, rádi
je v Infocentru shromáždíme a předáme
dětem. Děkujeme. 

Karel Troják

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
PRO SENIORY
Plavba parníkem Adalbert Stifter
Program:

Odjezd autobusem z náměstí
ve 14.00 hod.

Vyplouváme z přístaviště lodí v 15.00 hod.
Předpokládaný návrat do Vyššího Brodu
17.30 hod.

Posledních 5 volných míst!
Cena výletu: 150 Kč / osoba.
Informace Vám rádi poskytneme na tel.:
380 746 980, 724 336 980 nebo mailem:
infocentrum@mestovyssibrod.cz. 

R

ada města Vyššího Brodu dala na začátku
roku 2019 vzniknout Komisi pro integraci
cizinců, jejíž členy kromě mě je místostarosta
Bc. Jan Straka a Mgr. Lenka Grbačová. Tímto
aktem se rada postavila čelem ke zvyšujícímu
napětí vyplývající z narůstající a neintegrované
vietnamské komunity ve Vyšším Brodě.
V první řadě je nutné vysvětlit, co myslíme pojmem „integrace“, abychom předešli nejasnostem a možným dezinterpretacím. Integrace,
tak jak ji chápeme a jak ji budeme prosazovat, je proces postupného začlenění cizinců
– Vietnamců do společnosti, který v konečném důsledku pozitivně ovlivní kvalitu života všech obyvatel města. Našimi aktivitami
chceme napomáhat k vytvoření bezpečného
prostředí a přispívat k většímu porozumění. To
jsou hlavní důvody, proč město chce integraci
v tomto smyslu podporovat. Rozhodně se nejedná o aktivity, které by cizince – Vietnamce
oproti českým občanům nějakým způsobem
zvýhodňovaly. Cizinec stejně jako Čech musí
dodržovat základní pravidla a normy, které vyplývají z jeho pobytu na území České republiky, Vyššího Brodu.
Proč někteří cizinci – Vietnamci tato pravidla
a zvyky nedodržují? Důvodů je několik, může
se jednat o jazykovou bariéru, kdy je pro Vietnamce narozené mimo území ČR velice náročné se naučit, byť jen základy našeho rodného
jazyka. Dá se říci, že čeština a vietnamština
jsou přímo na opačných koncích pomyslného

Za současný stav nechceme nikoho obviňovat,
neboť svalováním viny na druhé ničeho nedosáhneme. Nízkou informovanost a nedodržování pravidel bereme jako daný fakt, se kterým Komise bude pomocí informační kampaně
pracovat. Jsme si vědomi, že se naše výsledky
nedostaví lusknutím prstu, jsme si vědomi i toho, že se najdou mnozí, kteří naši práci budou
kritizovat. Pokud se ovšem do této složité práce nepustíme, současný stav může akcelerovat
a vést k různým konfliktům, obviňování apod.
Na druhou stranu, nápady a konstruktivní kritiku vítáme. Ačkoliv někteří z nás mají zkušenosti
s integrací cizinců a jsme v kontaktu s integračními experty, tak nemáme monopol na pravdu.
Budeme se snažit Vás pravidelně informovat
o našich aktivitách, nápadech a zjištěních. 
Za Komisi pro integraci cizinců
Mgr. Jan Krotký

Po prázdninách se opět
probouzí škola

V

pondělí 2. 9. 2019 začal nový školní rok.
Ale ani během prázdnin nebyly školní budovy opuštěné. Děti v mateřské škole – Sluníčka a Berušky – se mohou těšit z nových barevných umýváren a záchodů, strávníci v základní
škole si jistě všimnou nově vymalovaných některých částí jídelny. Největší stavební akcí byla
výměna oken v tzv. novém pavilonu základní
školy, namontování žaluzií a zateplení spojovacího krčku mezi starou a novou budovou. Díky
finančním prostředkům poskytnutým zřizovatelem tak budou mít malí i velcí příjemnější
prostředí a doufáme, že se znatelně sníží náklady na topení.
V uplynulém školním roce jsme se především
díky práci paní učitelky Čížkové stali držiteli
certifikátu pilotní školy. Ve výuce ověřovala přírodovědné pokusy pro prvouku a jejich vhodnost pro zařazení do nově vznikající učebnice.
Spolupráce s nakladatelstvím bude dál pokračovat. Stejně tak se i letos uskuteční projektové dny, kulturní představení i různé kurzy
v mateřské i základní škole. Nejmladší žáci bu-
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měřítka, kterým bychom hodnotili vzájemné
rozdíly mezi jazyky. Problém může nastat i díky kulturnímu neporozumění a nyní nemám
na mysli náboženství, či hudbu, ale například
nepochopení role veřejných institucí ze strany Vietnamců. Situaci komplikuje i uzavřenost
komunity, do níž je velmi těžké dostat správné
informace. Dalším z důvodů samozřejmě může
být i vědomé porušení pravidel, což je bohužel
běžné ve všech společnostech a komunitách,
včetně té české.

dou s knihovnou pracovat na projektu Knížka
pro prvňáčka. O všech akcích budete informováni na webových stránkách školy.
Na závěr přeji všem dětem, aby se jim ve školce líbilo, školákům hodně nových vědomostí
i dobrých kamarádů, pedagogům i dalším zaměstnancům školy radost z práce a rodičům
hodně trpělivosti i potěšení z úspěchů jejich
synů a dcer. 
		
Vanda Kotálová,
ředitelka školy

Recyklace elektroodpadu v naší obci

J

en v loňském roce odevzdali občané naší obce k recyklaci 27,14 t elektroodpadu.
Smlouvu na svoz a ekologickou likvidaci elektroodpadu jsme měli dlouhodobě uzavřenou
s firmou Otava Elektronics a.s. a jejich služeb
využívali až do jejího zániku.
Od prosince 2018 spolupracujeme s novou firmou Asekol a.s., kterou jsme dosud využívali
jen formou zapůjčených červených kontejnerů
na drobné elektro.

I přes její krátkodobé působení naše obec
obdržela certifikát vypovídající o přínosech
třídění a recyklace odevzdaných 1.212,52 kg
starého elektrozařízení( viz příloha) Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti Asekol
můžeme nyní přesně vyčíslit,o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystému Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vy-

cházejí ze studií neziskové společnosti Asekol,
která s obcí spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. V současnosti mají obyvatelé naší země prostřednictvím sběrné sítě
této společnosti k dispozici více než 17.000
sběrných míst. To je pětkrát více než například
v ekologicky vyspělém Rakousku. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí si zaslouží obrovský
dík. 
Odbor životního prostředí MěÚ V. Brod

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy Kotlíkové dotace
D
– pozvánka na seminář
S
ne 16. 9. si připomínáme velmi důležitý den. Jeho vznik se datuje k 16. 9. 1987, kdy byl podepsán světoznámý Montreálský protokol. To, co si tento protokol dával za svůj hlavní cíl je
celkem jasné. Jde především o velké a hlavně dlouhodobé omezení vypouštění chemických látek,
které ničí ozónovou vrstvu, do atmosféry. Tento protokol je pro naši planetu velmi důležitý. Jde
totiž o jedinou smlouvu, kterou jsou opravdu vázány všechny státy na světě. Jen díky tomuto
protokolu se podařilo snížit spotřebu chemických látek, které spadají do jeho redukce o celých
98 %, což je opravdu úžasné číslo.

Ozónová vrstva pomáhá dlouhodobě zmenšovat množství škodlivého UV záření, které se dostává k zemskému povrchu. Toto záření způsobuje např. poškození kůže i zraku, úbytek ozónu
ve vyšších sférách proto přímo souvisí s ohrožením zdraví nejen lidí, ale také zvířat. WMO a její
celosvětová pozorovací síť sleduje stav ozónu a také arktickou ozónovou díru. Ta se každoročně
objevuje na přechodu zimy a jara a její příčinou jsou velmi nízké teploty ve stratosféře ruku v ruce
s chemikáliemi, které se právě na rozkladu ozónu podílí. Monitorováním ozónu se u nás zabývá
Solární a ozónová observatoř v Hradci Králové. 
Odbor životního prostředí, MěÚ Vyšší Brod

Mezinárodní noc pro netopýry
Evropské země, které se připojily k Dohodě o ochraně populací evropských netopýrů
(EUROBATS )každoročně pořádají poslední víkend v srpnu Evropskou noc pro netopýry
(ENN).
Mezinárodní noc pro netopýry se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další kontinenty a stala se tak akcí celosvětovou. Tato akce je určena široké veřejnosti, která má možnost se
díky programu připravenému odborníky seznámit s těmito zajímavými tvory, s jejich výzkumem,
ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Tuto noc na mnoha místech nejen Evropy probíhají veřejné přednášky o netopýrech, zájemci zde zjišťují jak a čím jsou netopýři ohrožováni
a kde oni sami mohou být nápomocni při jejich ochraně.
Mají možnost získat reklamní materiály, dokonce se netopýra dotknout a … možná změnit své
dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. V České republice ENN probíhá s pravidelností již
několikátý rok. Názorným příkladem vzorného přístupu k ochraně je instalace netopýřích budek
při letošním zateplování fasády panelového domu z majetku našeho města v Zahradní ulici, kdy
podnětem byla připomínka místní občanky.

eminář se uskuteční ve čtvrtek dne
5. 9. 2019 od 16:00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu Český Krumlov
(3. patro), Kaplická 439, Český Krumlov.
Jedná se o plánovaný seminář k dotačnímu
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III “, který je
určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla
(kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Na výměnu je
k dispozici 302 mil. Kč.
Kotlíková dotace 3. výzva
– základní informace :
• Zveřejnění podmínek 16.8.2019 na webu
https :// kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.
• Zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v JČ kraji 23.9.2019.
• Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
dle ČSN EN 303-5.
• Dotace se nebude vztahovat na výměnu
kamen, krbových kamen, krbů atp., a to
i v případě že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.
• Výměnu kotle je možné realizovat pouze
v rodinných domech s max. 3 bytovými
jednotkami po celém Jihočeském kraji.
Není možná v objektech zapsaných k rekreaci. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Netopýři jsou podřád savců z řádu letouni. Jejich nejvýznamnějším znakem jsou křídla vyvinuvší
se z předních končetin. Díky nim jsou netopýři ( a druhý podřád letounů, kaloni) jedinými savci,
kteří dokážou létat. Vidí černobíle a vynikají akrobatickým letem o rychlosti 20 – 50 km/h. Netopýři se vyvinuli přibližně před 60 miliony let z primitivních hmyzožravců, předchůdců dnešních
ježků a rejsků. Většina netopýrů je aktivní v noci nebo za soumraku, živí se hmyzem, krví, malými
savci, žábami a rybami. Netopýří radar neboli echolokace je způsob orientace, pracující na principu ultrazvukových vln. Všechny druhy netopýrů žijících v Česku (a blízce příbuzných vrápenců)
jsou chráněné, některé až kriticky ohrožené. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod
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Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů
… anebo také léta nic
S velkou chutí a očekáváním jsem se
v minulém vydání zpravodaje začetl
do článku dr. Hanzlíčka „Čekání na zázrak“. O zázracích čtu rád, nic zásadního
jsem se ale nedozvěděl. Opět jen pohádka „O jednoduchých řešeních a neschopnosti druhých“. Od zkušenějšího kolegy
jsem ale dostal skvělou lekci z uvádění zavádějících informací a vytrhávání
vět z kontextu. Jestliže se mám něčemu
přiučit, tak o takový soubor zkušeností
pro práci v komunální politice opravdu
nestojím.
Komu nasadit psí hlavu?
Tvrzení uvedená ve výše zmíněném článku
mě opravdu překvapila. Hlavně lehkost, s jakou kolega Hanzlíček uvádí velmi nepřesné
informace, které se dají snadno ověřit a není
složité je vyvrátit. Mám je chápat jako pouhý
výstřel do tmy s jednoduchým účelem – pouze očernit druhé? Nasazování psí hlavy rozhodně odmítám! Tím spíš od člověka, jehož
volební uskupení, za které kandiduje opakovaně, mělo už v roce 2010 ve svém programu
jako jednu z priorit řešení prostor pro mateřskou školu a ZUŠ a který byl osm let členem
rady města. Proč se to během let nepovedlo,
když ještě v dalším období město koupilo č.
p. 200 a dr. Hanzlíček tvrdí, že vše jde zařídit
v této záležitosti během pár týdnů? Intenzivně se situace kapacity MŠ řešila v roce 2013,
kdy vznikla i studie na přestavbu. Již tehdy byla jednou z uvažovaných variant přístavba MŠ,
není to tedy nic nového. Další „poplach v Kovářské uličce“ nastal v roce 2018, kdy hrozila
zákonná povinnost přijímání dvouletých dětí
do MŠ, která později padla. Proč nikdo nebyl
tak rázný a nebouchl do stolu a nedotáhly se
úpravy a přesuny do konce s ohledem na budoucnost už tehdy? Jednou pro vždy mohlo
být vyřešeno. Možná si tehdy zastupitelstvo
řeklo, že ta potřeba a priorita není zas taková,

a ještě to počká. To nemohu posoudit. V letošním roce se pak ale nemuselo nic řešit při
nestandardnímu počtu odkladů nástupu dětí
do ZŠ a přihlášení více dětí k trvalému pobytu, což jsou věci, které není možné přesně
předvídat. Rozhodně ale nyní hasíme oheň,
který mohl být už dávno uhašen a zbylý popel
v téhle chvíli už zadupán do země a ani pes by
po něm neštěkl. Poněkud úsměvně vyznívá
pak i používání silných slov, že rada starostu
k něčemu dotlačila – v orgánech města se
přece hlasuje a pak se koná podle názoru většiny. A používat taková slova v situaci, kdy se
nic vlastně nerozběhlo, je minimálně zvláštní. Doteď se o přesunech hlavně sáhodlouze
diskutovalo, nyní, kdy konečně zastupitelstvo
o řešení reálně rozhodlo, je to opět špatně…
Uvedení tvrzení na pravou míru
Rád bych se vyjádřil přímo k některým tvrzením dr. Hanzlíčka v článku, které považuji
za čisté argumentační fauly. Cituje z mého
článku v dubnovém zpravodaji, ve kterém
stručně popisuji, o čem diskutovalo a co zohledňovalo bývalé zastupitelstvo v souvislosti
s koupí objektu č. p. 200, a to: „Diskuze o využití budovy tehdy nabízela různá využití, např.
pro základní uměleckou školu kvůli potřebě
rozšíření mateřské školy, se kterou sdílí společné sídlo, anebo pro potřeby odborů úřadu
sídlících v bývalé škole a přesunutí ZUŠ místo nich. Jelikož zákonná povinnost přijímání
dvouletých dětí do mateřských škol byla zrušena, situace přestala být tak akutní.“ Dr. Hanzlíček v článku citoval pouze tímto způsobem:
„situace přestala být akutní.“ Jestli se má takto
správně argumentovat a jedná se o zohlednění celého kontextu a zda se jedná o vyjádření
mého názoru, nechám na posouzení čtenářů.
Dále uvedl: „Náhle starosta města přijde s geniálním nápadem přístavby MŠ do stávající
zahrady školky, ale že tím zmenší plochu zahrady pod normou určenou plochu pro určité

množství dětí, tak to už prosím nedomyslel.“
Že se nejedná o náhlý nápad, ale tato varianta
byla na stole již před 6 lety, nechme stranou.
Potřebnou plochu zahrady MŠ určuje § 3,
vyhlášky č. 410/2005 Sb., který určuje, že nezastavěná plocha zahrady musí mít nejméně
4 m2 na jedno dítě. Po vybudování přístavby
zbude u MŠ zahrada s nezastavěnou plochou
o velikosti cca 1.600 m². Kapacita MŠ rozhodně nestoupne nad 400 dětí. Je třeba řešit spíš
funkčnost zahrady než celkovou plochu.
Proč přístavba?
Členové zastupitelstva, kteří nakonec jako
těsná většina schválili vybudování přístavby,
nebyli v názorech zprvu jednotní. Na přístavbě se shodli až po vzájemných diskuzích. Vedla nás k tomu jednoduchá úvaha. Vyhláška
o předškolním vzdělávání určuje, že v jedné
třídě MŠ může být maximálně 24 dětí. Je však
možné udělit výjimku. V každé ze 3 tříd vyšebrodské MŠ je výjimkou navýšená kapacita
na 28 dětí. Po rozšíření školky dojde ke zrušení výjimky. S ohledem na to, že chceme vyhovět normám, ale především proto aby byl
provoz pro děti a personál co možná nejkomfortnější. Nová třída tedy bude hned zpola
naplněná. Přístavba tedy neznamená upuštění od záměru využít i prostor, kde je nyní
ZUŠ. Naopak po budoucím přestěhování ZUŠ
a využití patra původní budovy bude školka
připravena kapacitně velmi dobře. Ve chvíli,
kdy nebude potřeba využití pro třídy může
např. přistavená třída sloužit jako prostor pro
pohybové aktivity dětí ve chvílích, kdy s ohledem na počasí nebude možné, aby trávily čas
venku. Rozhodně nedáváme přednost úředníkům, první prioritou je dostatečně velká,
funkční a komfortní mateřská školka. 
Jan Straka
místostarosta

Dotace z IROP umožnila rozšíření
pečovatelské služby města Vyšší Brod
Pečovatelská služba funguje pod záštitou Města Vyšší Brod od 1. 1. 1997. S postupným rozvojem služby i s nutností
modernizace a zvýšení efektivity vynaložilo Město Vyšší Brod v minulosti nemalé prostředky nejen na samotný provoz služby, ale i materiálně-technické
vybavení, které ovlivňuje kvalitu poskytované péče.
S některými většími položkami vybavení pečovatelské služby pomohly v minulosti i gran-
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tové projekty Jihočeského kraje – v r. 2017
byly např. z projektu „Podpora rozvoje sociálních služeb“ částečně hrazeny náklady na pořízení nové pračky, sušičky a chladničky pro
poskytování pečovatelské služby (což umožní
efektivnější praní prádla pro klienty služby
i uchování nákupů pro naše uživatele před
jejich předáním), dále byly z téhož projektu
zakoupeny jídlonosiče v termoobalu k bezplatnému zapůjčení klientům, kteří odebírají
obědy od pečovatelské služby a druhý mobilní telefon pro pracovníky, aby byli dostupní

pro klienty i v terénu, kde tráví většinu pracovního dne.
Největšími investicemi do pečovatelské služby byly v minulých letech nepochybně náklady na pořízení motorových vozidel, bez nichž
by za současných podmínek již nebylo poskytování terénní sociální služby možné. V roce
2015 Město Vyšší Brod zakoupilo automobil
pro pečovatelskou službu v ceně 263.500 Kč
z vlastního rozpočtu, v roce 2018 bylo pořízeno druhé vozidlo s využitím dotace z IROP,

kde bylo v rámci projektu „Zkvalitnění zázemí pečovatelské služby“ čerpáno financování automobilu pro pečovatelskou službu a souvisejících nákladů ve výši 313.873 Kč,
vlastní podíl města přitom činil jen 5 % nákladů, tedy 15.694 Kč. Díky poskytnuté dotaci z IROP (prostřednictvím MAS Rozkvět) tak
mohlo dojít k rozšíření pečovatelské služby
do sousedních obcí (Malšín, Rožmberk nad
Vltavou a Horní Dvořiště), které se nyní také finančně podílejí na zajištění pečovatelské
služby pro své občany. S využitím obou automobilů je v současné době pečovatelská
služba schopna denně zajistit svým uživatelům nejen teplé jídlo (denně je rozvezeno cca
80 obědů), ale i obstarat potřebné nákupy,
vyzvedávat léky, dopravovat klienty k lékaři
apod.  
OSV

Prosím o zveřejnění mého dopisu panu starostovi!
Příchodem revoluce jsme přišli o léčebnu Hrudkov, dřevařské a lesní závody, statky, o čistírnu a praní prádla, opraváře televizorů a o vše, co sloužilo nám občanům ve Vyšším Brodě.
Za to se nám sem nahrnuli Vietnamci, ukrajinci. Tak nevím, zda jsme ještě Vyšší Brod nebo
vietnamský Vyšší Brod. Prodávají se jim naše domy a staví si pro sebe na co mají právě zálusk. Kde jsou ty krásné klidné Studánky? Kdo to dovoluje, že se tu můžou tak zabydlovat?
Vždyť u nich se neválčí, tak proč zrovna k nám do malého městečka. Pro naše lidi se čeká kolik let na byt a oni se zabydlí hned jak sem přijdou. Odpoví mi pan starosta, proč se tak děje
a proč se radši nepostará o to, aby u nás zase sloužili veřejné služby, jak tomu dříve bývalo?


Jitka Úlehlová, Vyšší Brod

Otevřený dopis paní Jitce Úlehlové
Vážená paní Úlehlová,
ve svém dopise zmiňujete hned několik různých oblastí týkajících se života v našem městě. Těší mě, že ve Vyšším Brodě žijí lidé, kteří
nejsou lhostejní, zajímají se o problémy a mají
ochotu se obracet na samosprávu – díky tomu
je možné vést skutečný dialog občanů s městem. Na Vaše připomínky se pokusím stručně
odpovědět.
Závody a služby ve městě
Co se týče různých závodů a služeb, které byly
uzavřeny, věřte, že jsem poslední, kdo by měl
z této situace radost. Po roce 1989 většina přešla do soukromých rukou, město soukromým
osobám nemůže nařizovat, aby službu či závod

provozovaly. Udržení provozu je otázkou posouzení rentabilnosti ze strany provozovatele.
Léčebna Hrudkov
Majitelem areálu je Nemocnice Č. Budějovice.
Nemocnice přestala areál provozovat ke zdravotnickým účelům před více jak 14 lety. Od té
doby jednal Jihočeský kraj a nemocnice spolu
s městem s různými investory, kteří měli o areál
zájem. Bohužel ale k dohodě zatím nikdy nedošlo. V nedávné době došlo k průlomu, nemocnice město informovala o tom, že areál již dále
nemůže „provozovat“ ani pro něj nemá možné
využití. Nyní bude rozhodovat zastupitelstvo
kraje, zda jej převezme do majetku a nadále bude hledat investora. Město bude samozřejmě

Opravy komunikací a uzavírky
Úsek Herbertov - Těchoraz
5. 9. 2019 by měla Správa a údržba silnic JčK začít s opravou povrchu vozovky mezi místními
částmi Těchoraz a Herbertov. Při opravě bude
zajištěn řízený kyvadlový provoz po celou dobu opravy. Dle informací zhotovitele se bude
vždy jednat o přibližně dvousetmetrové úseky.
Průtah městem
7. 10. 2019 by měla začít další etapa oprav,
kdy SÚS proveden opravu vozovky na průtahu městem směrem od náměstí po klášter.

vždy s majitelem areálu úzce spolupracovat
na hledání využití.
Vietnamská komunita
Město neprodalo lidem z řad vietnamské komunity ani kousek pozemku, ani jeden dům
a nepronajalo jediný byt ze svého majetku. Jak
naloží ostatní vlastníci (stát a soukromé osoby)
se svým majetkem, je pouze na nich a město
jim nemůže nic přikazovat. Město nemůže
žádnému majiteli nemovitosti přikázat, komu
prodá svůj dům nebo pozemek nebo komu
pronajme svůj byt.
Změny, které nastaly po roce 1989 ovlivnily
náš život a život v našem městě. I přes některá
negativa ale věřím, že přinesly do našich životů
daleko více pozitivních věcí. 
Ing. Milan Zálešák
starosta

Řádková inzerce

V době této etapy bude průtah zcela uzavřen.
Objízdná trasa povede Zahradní ulicí. V souvislosti s uzavírkou bude přesunuta i zastávka
autobusů od budovy městského úřadu na parkoviště v dolní části náměstí.

• Koupím známky, obrazy, mince, šavle
a vojenské předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán a jiné staré věci. Jednotlivě,
sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672.

V době úplné uzavírky, která potrvá přibližně jeden měsíc, prosíme občany o trpělivost
a shovívavost. Další podrobnosti budou zveřejněny na webu města. 
Jan Straka
místostarosta

• Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku,
Simson, Pionýr, Stadion. Tel: 721 707 587
• Prodám dveře protipožární, levé, fólie
olše. Cena: 3 000,-Kč/ks.
Kontakt: 602 467 972, po 16 hod.
• Lipno Lake Resort hledá zaměstnance
na HPP, pozice HLAVNÍ RECEPČNÍ.
Práce v Lipně nad Vltavou. Kontakt:
jitka.dolezalova@lipnolakeresort.cz,
mob.: 774 609 240

Uzávěrka soutěže

30. 9. 2019

www.fotobrody.cz
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Během prázdnin se nezahálelo
P

rázdniny se často nesou ve znamení zklidnění, dovolených a odpočinku, ve Vyšším Brodě ale během léta panoval čilý stavební ruch.
Pokračovaly rozpracované projekty a některé se koncem prázdnin
dočkaly svého ukončení.
Největším současným projektem je výstavba nové smuteční síně.
Nyní je již hotová hrubá stavba a pomalu vystupuje na světlo světa
to, o jak jedinečnou stavbu se bude jednat. Investice se nevyhnuly
ani školským zařízením – základní škola má nová okna na „novém“
pavilonu a byl zateplen spojovací krček. V mateřské škole přes prázdniny vybudovala zcela nová sociální zařízení v obou patrech. Do svého finále došla už i oprava dalšího bytového domu – v Zahradní ulici
se obyvatelé č. p. 275 mohou těšit z nové fasády, balkónů, zateplené
střechy nebo i zcela přebudovaných sklepních kójí. Dále se pokračuje
i na opravách památek. Výměna oken a práce na fasádě staré školy by
měly skončit během října. Ještě dřív se v původní kráse rozzáří další
dvě zastavení křížové cesty. 

Jan Straka, místostarosta
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Soubor usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 11. 7. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. Michala Kulíka a p. Jana
Straku a zapisovatelku pí Ditu Kaiserovou. Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu ZM dne
11.7.2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo u s n
e s e n í č. 2019.7.2.1., 2019.7.2.2., 2019.7.2.3.
a 2019.7.2.4.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM dne
11.7.2019.
Hlasování o rozšíření bodu č. 9:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o doplnění bodu č. 24:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o předběžném projednání(protinávrh):
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne
4.6.2019 a usnesení RM ze dne 22.5.2019
a 6.6.2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.3.2.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 4.6.2019 a kontrolu
usnesení RM ze dne 22.5.2019 a 6.6.2019.
II. schvaluje
opravu zápisu z 6. zasedání ZM dne 4. 6. 2019,
ve kterém byly chybně zaznamenány způsoby
hlasování; oprava bude provedena následujícím
způsobem: v bodě č. 11, 1. hlasování L. Jarošová
proti, 2. hlasování L. Jarošová pro; v bodě č. 12 L.
Jarošová proti; v bodě č. 13 L. Jarošová pro, v bodě č. 14 L. Jarošová pro, v bodě č. 15 L. Jarošová
pro, v bodě č. 16 L. Jarošová pro, v bodě č. 17 L.
Jarošová pro.

Hlasování o opravě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 4 Prezentace změn DPS + PS
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
doposud realizované a plánované změny v DPS
K bodu č. 5 Vydání změny č. 1 Územního plánu
města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.5.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
dokumentaci změny č. 1 územního plánu Vyšší
Brod (viz příloha tohoto materiálu);
II. konstatuje
ad a) že změna č. 1 územního plánu Vyšší Brod
není v rozporu s aktualizovanými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, s aktualizovanou
Politikou územního rozvoje České republiky 2008,
se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem nadřízeného
orgánu územního plánování, ad b) že krajský úřad
svým stanoviskem č.j. KUJCK 24755/2019/OZZL/2
ze dne 21. 2. 2019 vyloučil významně negativní
vliv změny na lokality soustavy NATURA 2000
a nepožadoval vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (tzv. SEA);
III. konstatuje
že během projednání změny nebyly uplatněny
žádné námitky
IV. konstatuje
že během projednání změny nebyly uplatněny
žádné připomínky;
V. vydává
změnu č. 1 územního plánu Vyšší Brod
VI. ukládá
starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce dle ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností konaných po vydání
územního plánu (zejména požadavků § 162, §
165 a § 168 stavebního zákona) vč. vyhotovení
úplného znění územního plánu Vyšší Brod po vydání této změny.
Hlasování o vydání změny č. 1 ÚP:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Vydání OZV č. 4/2019 - požární řád
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo u s n e
s e n í č. 2019.7.7.1.:
zastupitelstvo města
vydává
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně

závaznou vyhlášku č. 4/2019 - požární řád města
Vyšší Brod.
Hlasování o vydání OZV 4/2019:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Poláček
K bodu č. 8 Žádost o dotaci z rozpočtu Města
Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy
na poskytnutí dotace mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191 a spolkem
Square Dance Club Šumaváček, Loučovice 286,
382 76, IČ: 26529297 ve výši 15.000,- Kč
Hlasování o druhém protinávrhu 15 tis.:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Vidlák, Franc, Čížek, Jaroš, Marek, Hanzlíček
PROTI: Ouředníková ZDRŽEL SE: Kulík, Jarošová,
Poláček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Jihočeského kraje na projekt "pořízení osobních ochranných a věcných prostředků pro JSDHO
Vyšší Brod" ve výši 40 000, Kč
II. bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje "oprava místní komunikace
Hrudkov - Lachovice" ve výši 200 000, Kč
III. bere na vědomí
dohodu o poskytnutí dotace ze SZIF z Programu rozvoje venkova ČR, podopatření Lesnická
infrastruktura, Lesní cesta Radvanovská, ve výši
2 172 302, Kč
K bodu č. 10 Rozpočtové opatření 5/2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 5/2019, které se týká úprav rozpočtu
ve vztahu k příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu
představuje zvýšení příjmů o 26 999 425,89 Kč,
výdajů
o 26 403 233,40 Kč a financování je - 596 192,49 Kč.
Hlasování o schválení RO č. 5/2019:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Zveřejnění záměru směny pozemků: část prodej KN p.č.2209/1 v k.ú. Bolechy
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a část nákup KN p.č. 1403/1 a p.č. 2230 v k.ú.
Bolechy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo u s n e
s e n í č. 2019.7.11.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN p.č. 2209/1
o výměře cca 214 m2 k. ú. Bolechy za 100, Kč/m2.
Náklady na geometrické plány na oddělení pozemků a návrh na vklad uhradí strany solidárně.
II. schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup
částí pozemků KN p.č. 1403/1 a 2230 o výměře
cca 215 m2 k. ú. Bolechy za 100, Kč/m2. Náklady
na geometrické plány na oddělení pozemků a návrh na vklad uhradí strany solidárně.
Hlasování o záměru prodeje a nákupu pozemku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Návrh na rozdělení pozemku p.č.
1132/14 v k.ú. Vyšší Brod z důvodu prodeje
na výstavbu rodinných domů
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.12.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o záměru prodeje pozemků KN
p.č.1132/14 a 1715/10 v k.ú. Vyšší Brod.
Hlasování o odložení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.
ON Distribuce, a.s. na pozemku KN p.č. 75/6
v k.ú. Hrudkov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě /pro stavbu
"Hrudkov Dvůr 78/1 - NN" za účelem distribuční
soustavy - kabelového vedení NN na pozemku
KN p.č.75/6 v k.ú. Hrudkov mezi městem Vyšší
Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ:
00246191, DIČ: CZ000246191 (budoucí zavázaná
strana) a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČO: 280 85 400, DIČ: CZ 280 85 400
(budoucí oprávněná strana), ve prospěch strany
budoucí oprávněné strany za 10 000, Kč bez DPH.
K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
ZM pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.
ON Distribuce, a.s. na pozemku KN p.č. 1652/10
v k.ú. Hrudkov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
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u s n e s e n í č. 2019.7.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu
"Hrudkov K/166, úprava sítě - NN" za účelem distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku KN p.č.1652/10 v k.ú. Hrudkov mezi městem Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ000246191 (budoucí
zavázaná strana) a společností E.ON Distribuce,
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice, IČO: 280 85 400, DIČ : CZ
280 85 400 (budoucí oprávněná strana), ve prospěch strany budoucí oprávněné strany za 10 000,
Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná
sazba DPH. ZM pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Podnikatelský záměr společnosti
ARMEX Oil, s.r.o.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
ukončení rozpravy k bodu č. 15 dle § 7, odst. 13
Jednacího řádu Zastupitelstva města Vyšší Brod
Hlasování o ukončení rozpravy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Poláček, Hanzlíček
PROTI: Jaroš ZDRŽEL SE: Marek, Čížek, Ouředníková, Jarošová NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Odsouhlasení stavebního záměru vybudování nájezdní rampy k bytovému domu
č.p. 260 na pozemku p.č. 50 v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.16.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
vydání souhlasu se záměrem stavby nájezdní rampy k bytovému domu č.p.260 umístěné na pozemku p.č. 50 v k.ú. Vyšší Brod dle předložené
projektové dokumentace.
Hlasování o souhlasu se stavbou:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Franc
K bodu č. 17 Odsouhlasení stavebního záměru - vybudování nájezdní rampy k bytovému
domu č.p. 313 na pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Vyšší
Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.17.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
vydání souhlasu se záměrem stavby nájezdní rampy k bytovému domu č.p. 313 umístěné na pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Vyšší Brod dle předložené
projektové dokumentace.
Hlasování o souhlasu se stavbou:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Franc

K bodu č. 18 Návrh na využití objektu č.p. 194
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
umístění knihovny do 2. np. budovy č.p. 194
a zbývající část prostor budovy nabídnout ZUŠ.
Hlasování o využití čp. 194:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Zvýšení kapacity MŠ
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.19.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
provedení dostavby nového oddělení MŠ
Hlasování o provedení přístavby:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 20 Poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.20.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
umístění dětské skupiny do objektu č.p. 194
II. schvaluje
provedení stavebních úprav v objektu č.p. 194
za účelem rekolaudace prostor za účelem splnění
požadavků zákona o dětské skupině a souvisejících vyhlášek
Hlasování o umístění DS do čp. 194:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Jarošová, Čížek, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jaroš, Poláček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 21 Změna technické specifikace komunikace k ostrovním domům
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.21.1.:
zastupitelstvo města
souhlasí
se změnou technické specifikace konstrukce vozovky účelové komunikace k ostrovním domům
dle návrhu PD zpracované pod č. zakázky 01/2019.
Hlasování o změně tech. specifikace:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Franc
K bodu č. 22 Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
na vědomí zprávu z činnosti Kontrolního výboru
K bodu č. 23 Nabídka právní ochrany města
od společnosti D.A.S.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
nabídku společnosti D.A.S. na poskytnutí právní
ochrany města.

K bodu č. 24 Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni "Vyšší Brod garáž 538-NN"
se společností E.ON Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.24.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
1. podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy
– kabely NN s uzemněním a kabelové spojky, tj.
stavby s názvem „Vyšší Brod garáž 538 - NN“, která
je umístěna na pozemku KN parc. č. 233/3 v katastrálním území a obci Vyšší Brod. Smlouva bude
uzavřena mezi povinným Městem Vyšší Brod, IČO:
00246191, DIČ: CZ 00246191 ve prospěch oprávněné E. ON Distribuce a. s., IČO: 280 85 400, DIČ:
CZ28085400 a to za jednorázovou úplatu 10 000,
Kč bez DPH ( slovy desettisíckorun). K této částce
bude připočtena platná sazba DPH. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí nese strana oprávněná. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu podepsáním smlouvy č:
CB-014330047878/001.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný,
Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc NEHLASOVAL: Zálešák
K bodu č. 25 Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.7.25.1., 2019.7.25.2.
2019.7.25.3.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
a o změně využití území – Sportovní a rekreační
hřiště Studánky.

K bodu č. 6 Žádost o pořízení změny č. 2 Územního plánu Vyšší Brod na pozemky p.č. 6/2
a 2777/5 v k.ú. Studánky u Vyššího Brodu
Hlasování o pořízení změny č. 2 ÚP:
PRO: 0
PROTI: Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček

Informace
z úřadu

V současné době dále probíhá výběrové řízení
na obsazení míst pečujících osob do Dětské
skupiny města Vyšší Brod. Věřím, že v době,
kdy se k Vám dostane tento zpravodaj, budou
se zájemkyněmi uzavřeny pracovní smlouvy
a budeme moci následně požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o schválení fungování dětské skupiny v objektu č.p. 194.

V

červnu se konalo výběrové řízení na místo referenta Stavebního odboru. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, Bc. Karel Novotný a Bc. Barbora Ondřejová. Oba
zájemci splnili podmínku odborného vzdělání, bez jehož dosažení by nemohli správní
agendu na úseku stavebního řádu vykonávat.
Jsem velmi ráda, že se přijetím dvou nových
pracovníků podařilo stabilizovat fungování
stavebního odboru.
Dne 12. a 13. 8.2019 proběhlo výběrové řízení
na obsazení místa účetní – referenta správa daní a poplatků. Do výběrového řízení se
přihlásilo celkem sedm uchazeček. Výběrová
komise vyhodnotila došlé přihlášky a na základě ústních pohovorů se shodla a vybrala
na uvedenou pozici Ing. Ivanu Švadlenovou.

II. pověřuje
ing. Dagmar Poláčkovou jednáním o prodeji pozemku pro účely výstavby hřiště ve Studánkách
s majitelem.
III. pověřuje
RM vytvořením koncepce dotací pro občany města a místních částí na zřízení domácí ČOV.
Hlasování o podání odvolání:
PRO: Straka, Voráčková, Kulík, Novotný, Vidlák,
Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Zálešák, Kotálová, Franc
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o pověření ing. D. Poláčkové jednání
o prodeji pozemku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o pověření RM řešením koncepce
dotací na domácí ČOV:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 11. 7. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města

V měsíci září dojde k přesunu našich pracovníků z objektu č.p. 194 do objektu č.p. 200
(bývalé prodejny zlatnictví). V novém objektu
najdete odbor vedlejšího hospodářství, odbor
sociálních věcí a pracoviště Úřadu práce. Budu velmi ráda, když změny umístění kanceláří
budou provázeny co nejmenším nepohodlím
pro Vás klienty úřadu a naopak oceníte kvalitu
nového prostředí, které již splňuje standardy kanceláří 21. století. Na závěr mi dovolte
poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se
na přestavbě objektu spolupodíleli. Zrealizovat
stavbu od úplného začátku až do povolení jejího užívání, a to při několikaměsíčním čekání
na vydání územně plánovací informace, v délce necelé dva roky, je známkou plného pracovního nasazení a dobře odvedené práce. 

ZDRŽEL SE: Zálešák, Hanzlíček, Marek NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 15 Podnikatelský záměr společnosti
ARMEX Oil, s.r.o.
Hlasování o podpoře projektu:
PRO: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček,
Marek
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: Hanzlíček, Novotný NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 20 Poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině.
Hlasování o umístění DS do jiných prostor
(protinávrh):
PRO: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček,
Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města ve čtvrtek
1. 10. v 17:30 hod.

Dovolte mi Vás pozvat na další
neformální setkání ve čtvrtek 19. září 2019
od 17.00 hod. v nově zrekonstruované
budově č. p. 200 v ulici Míru
(bývalé zlatnictví). Opět spolu
prodiskutujeme aktuální dění ve městě.
Co budeme řešit:
• Prohlídka zrekonstruovaného objektu
č. p. 200.
• Prezentace realizovaných projektů
Své dotazy a náměty k diskuzi můžete
zasílat i předem na email:
mistostarosta@mestovyssibrod.cz
Na setkání s Vámi se těší
Jan Straka
místostarosta

(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)
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Čtenářský koutek
Todd-Stanton Joe – Marcy a hádanka sfingy
Vydej se na dobrodružnou cestu, setkej se
s egyptskými božstvy a pronikni do podsvětí
této tajemné země. Budeš mít tu nejlepší průvodkyni – malou holčičku, jež sama poznala, že
statečnost není výsadou silných, ale těch nejmenších, kteří dokážou svůj strach překonat.
Pilátová Markéta – Papírový Pepíno
Malý skřítek Pepíno má zvláštní nadání – díky
papírovým skládačkám dokáže pomoci lidem
i zvířatům tak, jak by to nikdo nečekal!
Cesta za dějinami čar a kouzel
Úchvatný průvodce bradavickými školními osnovami i dějinami kouzel.
Doba dovolených se pomalu chýlí ke konci,
ale i tak budu doufat, že pěkná kniha vždy
potěší. Proto je tu i zářijová nabídka knižních
novinek. Přeji všem příjemné čtení.
přeje R. Ouředníková
leporela:
Dotykové knížky se skrytými zvířátky:
Plejtvák a jeho kamarádi
Slepička a její kamarádi
Žabka a její kamarádi
Tygr a jeho kamarádi
O ztraceném kolouškovi
Odkud se berou motýli?
Odkud se berou ptáci?
Odkud se berou žáby?
Odkud se berou rostliny?
Brykczinski Marcin – Letadla
Weinhold Angela – Nebezpečná zvířata
pro děti:
Dudleyová Rebecca – O hodném Méďovi
Půvabný příběh o dobrém srdci a nezištné pomoci.
Bollinger Max – Slavnost obrů
V zemi obrů žijí spolu velký a malý obr. Když
jim sova doručí pozvánku na slavnost, velký se
hned chystá na cestu. A malý nedá jinak, než že
půjde s ním.
Fan Eric – Moře potkalo oblohu
Jonáš žije u moře a pokaždé, když z okna domu
pohlédne na jeho hladinu, vzpomene si na příběhy, které mu vyprávěl dědeček. Na magické
příběhy o místě, kde se moře potkává s oblohou.
Docherty Helen – Kniholap
V městečku Doupata uprostřed lesa se začnou
všem zvířátkům tajemně ztrácet knihy. Nebojácná králice Eliška se rozhodne přijít celé záhadě na kloub.
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Stewner Tanya – Alea, dívka moře
Kouzlo vodních panen je určeno pro začínající
čtenáře.
Davies Stephen – Hilda a parádní slavnost
Druhý díl zavádí modrovlasou rozumbradu
a její maminku do uspěchaného města Trolberg, jež se ani v nejmenším nepodobá nádherné divočině, kterou musely opustit.
Preussler Otfried – Vodníček
Pohádka o Vodníčkovi z Mlýnského rybníka
čtenáře svým poutavým vyprávěním zavede
do tajemného světa pod vodní hladinou a zároveň mistrně přiblíží kouzlo dávno zašlých
časů lidského pokolení.
Horst Jorn – Záhada plachetnice Liberty
Malí kamarádi najdou noviny, ze kterých kdosi
vystříhal písmena i celá slova. V titulcích chybí
výrazy jako „miliony“ a „smrt“. Ukáže se, že jde
o vyděračský dopis a že policie má zůstat mimo
hru.
Bradley Alan – Oblékni se pro smrt
Blíží se Vánoce. Flavia de Luce – jedenáctiletá
vášnivá chemička a příležitostná vyšetřovatelka – se schovává u sebe v laboratoři a připravuje past na Santa Clause.
Kaaberbol Lene – Divočarka
Chiméra ztratila křídla a spolu s nimi snad
i svou moc. Jenže na jak dlouho? Když Klára
začne znenadání prožívat kritické okamžiky
neznámých zvířat, začíná být jasné, že zlovolné
Chiméry ještě není konec.
Sands Kevin – Volání přízraku
Christopher neví, kým je. Probouzí se sám daleko od domova a bez vzpomínek. Vesničané
říkají, že ho posedlo neviditelné zlo a vědomí
nabyl až po zásahu místní čarodějnice.
De Castell Sebastian – Spoutávač
Čtvrtý výlet do fantastického světa přeludů
a stínů.

pro poučení:
Zommer Yuval – Velká kniha mořské havěti
Zommer Yuval – Velká kniha opeřené havěti
Atlas vlajek
Vetešková Michaela – Jak maminka vyprávěla o 20. století
Rozhlasová reportérka se dostává na místa
spjatá s historií naší země a dětem pak přibližuje významné historické události.
pro dospělé:
Bannalec Jean-Luc – Bretaňský příliv
Pátý případ pro komisaře Dupina.
Cusser Clive – Ledovec
Neuvěřitelný vědecký objev se ocitá ve špatných rukou.
Weaver Tim – Bez slitování
Když Leonard Franks se svou ženou Ellie opustí
hluk a shon Londýna, aby si užívali vysněného
odpočinku v ústraní Dartmooru, všechno se
zdá být dokonalé. Jenomže pak se jejich sen
roztříští na kusy.
Patterson James – Sedmnácté znamení
V ulicích San Franciska panuje strach. Po několik měsíců se objevují těla zastřelených bezdomovců, ale policie se zločiny nezabývá.
Kutscher Volker – Goldstein
Berlín 1931. Když Gereon Rath dostane za úkol
sledovat amerického gangstera Abrahama
Goldsteina, netuší, že z kolegiální výpomoci
pro americkou Bureau of Investigation se brzy
stane smrtící závod.
Tremayne Peter – Symbol smrti
Případ sestry Fidelmy.
Natt och Dach Niklas – 1793
Stockholm, 1793. Od smrti krále Gustava III.
uběhl víc než rok a po městě se šíří dusivá atmosféra podezíravosti a spikleneckých zvěstí.
Horáková Naďa – Brněnské nevěstky
Marek z Erlachu nalezne v lese nedaleko Brna
umírající dívku a její novorozeně zabalené
v drahé pleně se symbolem patricijského rodu
Anshelmů. Na přání markraběnky Markéty
Opavské začne diskrétně pátrat.
Körnerová Hana – Hlas kukačky
Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž
se i v nejužším rodinném kruhu jen šeptá.
Ravatnová Agnes – Ptačí tribunál
Po veřejném skandálu opustí televizní moderátorka Allis svého partnera a práci ve městě
a dobrovolně se vydá do vyhnanství v odlehlém fjordu. Brzy se ale ukáže, že její nová práce
není tak docela tím, co čekala.
Ishiguro Kazuo – Vybledlá krajina s kopci
Krátká návštěva jediné přeživší dcery přinutí stárnoucí Ecuko, ovdovělou Japonku
žijící nyní na anglickém venkově, přenést se
ve vzpomínkách zpět do horkého léta v rodném Nagasaki.

Blackwell Elizabeth – Dívky, které slyšely
plakat moře
15. dubna 1912 tři ženy v záchranném člunu
s hrůzou pozorovaly, jak Titanic klesá ke dnu.
O dvacet let později je osud opět svede dohromady a stará tajemství vyplavou na povrch.
Marsh Jean – Salon Eliott
Po smrti otce, úspěšného lékaře, zůstaly Beatrice a Evangeline bez prostředků. Jejich otec
vždy zastával názor, že žena patří do domácnosti, a neposkytl jim žádné vzdělání. Byla ovšem dvacátá léta dvacátého století.
Amo Jean-Baptiste – Živočišná říše
Na statku v podhůří Pyrenejí svádí od počátku
20. století každodenní boj o přežití s pár hektary neúrodné půdy pět generací zemědělského
rodu.
Mason Daniel – Zimní voják
Příběh o válce a medicíně, o nalezení lásky, když
ji člověk nejméně čeká, příběh o chybách, které
děláme a jak se je snažíme odčinit. Vídeň 1914.
Mayer Chloe – Chlapec ze sněhu
Válečný román odehrávající se v roce 1944
mimo bojiště.
Paris. B.A. – Přiveď mě zpátky
Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii
zastavili u benzinové pumpy a Finn si odskočil.

Když se vrátil, byla Layla pryč a už ji nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na policii.

Týden knihoven

Tallent Gabriel – Absolutní miláček
Čtrnáctiletá Turtle od matčiny smrti vyrůstá izolovaně v područí svého tyranského otce, který ji
deptá jak psychicky, tak fyzicky.

Ve dnech 30. 9. – 6. 10. proběhne
celostátní knihovnická akce.
Nabídneme besedu, Listování
i setkání pro maminky s dětmi.

Kearsley Sussana – Mariana
Poutavý román o osudech dvou žen, které se
i přes propast času neoddělitelně spojily.

S jednotlivými akcemi budete
seznámeni prostřednictvím plakátů
a webových stránek Městské knihovny.

Todd Anna – Sestry Springovy
Děvčata Springova vyrůstají na vojenské základně v New Orleans. Každá ze sester je úplně
jiná a všechny dohromady představují živelnou
pohromu. Příběh plný romantiky a dramat.

Budeme se těšit. 

pro zajímavost:
Dočekal Daniel – Dítě v síti
Manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí porozumět digitálnímu světu mladé generace.
Leikert Jozef – Uloupené mládí
Utrpení studentů z akce 17. listopadu 1939
v koncentračním táboře Sachsenhausen.
Votýpka Jan – O parazitech a lidech
Hned na úvod si musíme něco ujasnit: tato
planeta je planetou parazitů a parazitický způsob života je nejrozšířenější životní strategií
na Zemi. Přesto se zdá, že jsou paraziti vzácní,

Výprodej knih
Ve dnech 16. – 27. září
proběhne v Městské knihovně
prodej vyřazených knih. 

ale to je tím, že žijí skrytě v tělech svých hostitelů.
Olson Lynne – Otázka cti
Letci RAF – Kosciuszkova peruť.
Uusma Bea – Expedice
Záhadná tragédie v polárních krajích. 

100 let od vydání 1. Knihovního zákona
Vážení čtenáři,
v tomto roce uplynulo sto let od vydání prvního
knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.
V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před
rokem 1919. Byly to knihovny především spolkové, které v řadě případů působily de facto
jako knihovny veřejné ještě před vydáním vlastního zákona. Nicméně právě vydání zákona
tuto proměnu dovršilo.

1. knihovní zákon – Zákon o veřejných
knihovnách obecních
Zákon schválilo Národní shromáždění 22.
července 1919. Byl inspirován anglo-americkou tradicí a zavedl povinnost zřídit knihovnu
v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde
bylo jinonárodní obyvatelstvo. Zákon také stanovil zřizovat na obci nezávislé knihovní rady.
Ty měly na starost záležitosti provozu knihovny

(např. výběr personálu, akvizice, výpůjční řád). Poprvé
je také (zatím v obcích nad 10 tis. obyvatel) formulován
zákonný požadavek na knihovnické
vzdělání v ČR, což
vedlo o rok později
k založení Státní
knihovnické školy.
Na zákon navazovalo Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb.z. a n., jímž
se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních. Definovalo, že účelem veřejné knihovny
jest doplňovati a prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající
skutečnou hodnotu vnitřní.
Tehdejší Ministerstvo školství a národní osvěty
(MŠANO) si vyhradilo zveřejňování dokumentů,
které mají být z fondu vyřazeny. Stanovilo též
tzv. přenesené působení knihoven, což v praxi
znamenalo péči o knihovny zřizované obcí při
sirotčincích, útulcích, nemocnicích apod. Doporučovalo, aby knihovny nabízely odbornou
pomoc dalším institucím, které zřizovaly své
vlastní knihovny (např. vojenské).

Knihovny dnes
Dnešní knihovny se transformují do „míst
etkávání“ – nabízejí širokou škálu informací
a způsoby, jak k nim přistupovat. V nich se objevují nové prostory - kavárny, zázemí pro děti,
teenagery, studenty, běžné uživatele i pro skupiny se zvláštními potřebami.
Nabízejí přirozené místo pro gramotnost jakéhokoli druhu, podporují aktivnější občanství,
vyrovnávají sociální rozdíly. Do knihoven postupně přicházejí nové technologie a s nimi
i nové zajímavé služby.
•
Základem úspěšných služeb jsou především kvalitní knihovní sbírky.
• Srdcem knihovny jsou lidé - ti, kteří knihovny navštěvují, a ti, kdo služby poskytují.
•
Knihovny nabízejí lidem „klíče“ k informacím, ke službám, k veřejnému prostoru
a k sobě navzájem.
Česká republika má nejhustší síť veřejných
knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. V Jihočeském kraji působí 634 veřejných knihoven s pobočkami, 13 muzejních knihoven,
4 knihovny vysokoškolské a další specializované či školní knihovny. 
R. Ouředníková
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Název kroužku
Modré rybičky / Juniorský oddíl dračích lodí
Fight Club z.s. / Karate
Rybáři / Český rybářský svaz
Vlci / Český svaz ochránců přírody
Zálesáci
14. Přední hlídka Royal Rangers
/ křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku
Square Dance Club Šumaváček / country tance
SKI Vyšší Brod / sjezdové lyžování
Aqualung club / Klub sportovního potápění

kontakt

Čas konání

Jitka Šefránková / modrerybicky@seznam.cz

Pondělí 17 – 18 hod.
Pátek 18 – 19 hod.

Jan Vopátek / 723 413 199

Středa 16:30 začátečníci
Středa 17:15 pokročilí

Luboš Slánský / slanskylubos@seznam.cz / 604 941 556

Pondělí 16:30 / 1 x za14 dní

Daniel Horký / 604 865 438

1 x za 14 dní

Ing. Josef Špaček / zivotniprostredi2@mestovyssibrod.cz

Úterý odpoledne

Veronika Tůmová / royal.vysbrod@centrum.cz

pondělí 1 x za 14 dní

Miroslav Procházka, 604 824 110
/ sumavacek@centrum.cz

Čtvrtek 15:00

Karel Lavička / 728 717 457 / lavickakarel@seznam.cz

Úterý 17:30 / Pátek 18:00

Miloš Boháč / bohacmilos@gmail.com

sobota

Pavel Mleziva / Mleziva18@centrum.cz / 606 172 091

Přípravka: Po, stř, pá 16:00
A tým: Po, stř, pá 17:00

Josef Kovačík, 728 875 638 / majorpepa@seznam.cz
Mládež: Jan Straka 602 864 074

Fotbalová školička (do 8let)
út+čtv 16:00
Starší přípravka (9-10let)
út+čtv 16:30
Žáci (11-14let) út+čtv 17:00

Dravé saně, z.s.

Lucie Jarošová / lucieburianova@yahoo.com

po, čt 18:00 hod.

Volejbal / pro dospělé

Lucie Jarošová / lucieburianova@yahoo.com

Út 18 – 20 hod.

Andrea Freiová / 605 582 571

Pondělí 18:00 hod.

Spinning /energeticky účinné skupinové cvičení
na stacionárních kolech za doprovodu svižné
a rytmické hudby, pod vedením lektora

Zdeněk Řezáč / 603 490 946

Středa 18:00 hod.

Kyusho–jitsu

Zdeněk Vidlák / 774 826 568

Středa 19:00 hod.

Zumba

Eliška Harsová / 774 028 001

Úterý 15:00 hod.

Angličtina pro 1. a 2. třídu

Hana Kotalíková / 728 720 466

pondělí či pátek
12:00 nebo 12:45 hod.
od začátku října

Angličtina pro dospělé

Hana Kotalíková / 728 720 466

středa, čas dle rozvrhu
hodin začátku října

Přírodovědný kroužek

Marešová

středa 14:00 hod

Kroužek stolního tenisu

FK Dynamo

Čchi–kung

ZUŠ
Vážení rodiče, prosíme o domluvu rozvrhů v ZUŠ v níže uvedených dnech. Rozvrhy je nutné si domluvit do 6.9. Po tomto termínu bude místo nabídnuto
– soubory, sbory, semináře (4. – 7. ročník 1. stupně a 1. – 4. ročník 2. stupně).
Výtvarný obor
Výtvarný obor / Výtvarné hrátky

4.9.

12 – 17 hod.

Schůzka s rodiči nových žáků

9.9.

Od 17 hod.

kytara

2.9.

9 – 14 hod.

Kytara, Kreativně kompoziční seminář

2.9.

9 – 14 hod.

Dechové nástroje

2.9.

9 – 14 hod.

Violoncello, klavír

2.9.
4.9.

9 – 14 hod.
12 – 17 hod.

Klavír

4.9.

12 – 17 hod.

Housle

4.9.

12 – 17 hod.

Akordeon, klávesy

3.9.
5.9.

16 hod.
13 – 16 hod.

Zpěv, pěvecké sbory, Přípravná hudební výchova,
HN 1. ročník / Hrátky s písničkou

5.9.

13 – 16 hod.

Zpěv

5.9.

13 – 16 hod.

Hudební obory

Hudební nauky

Výuka dle rozvrhu od 9.9.

Smyčcový
soubor
12
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Výuka dle rozvrhu od 9.9.

Místo konání

Termín náboru

ostatní

Loděnice, Lipno nad Vltavou

9.9. / 17 hod. a jindy dle dohody

500 Kč / šk.rok

Malá tělocvična ZŠ

25.9. / 16:30 hod.

www.fight-club.cz

Říjen 2019

Sledujte info na vývěsce proti MASH

Fortunie

Dle dohody

Klubovna Hrudkov

Plný stav / bez náboru

Klub pod kinem

celoročně

https://14-predni-hlidka-vyssi-brod.webnode.cz/

Malá tělocvična ZŠ

5.9. / 15:00 hod.

www.sumavacek.cz

Malá tělocvična ZŠ

24.9. / 17:30 hod.

Bazén Český Krumlov

Plný stav – bez náboru

Malá tělocvična ZŠ

2.9. / 16:00 hod.
Dále dle domluvy

Fotbalové hřiště
Tělocvična ZŠ

Pátek 20. 9. od 16:30
fotbalové hřiště

Loděnice Lipno

Kdykoli po domluvě

Od 13 let

Velká tělocvična ZŠ

Kdykoli po domluvě

Od 18 let

Malá tělocvična ZŠ

9.9. / 18:00 hod. / Malá tělocvična

Od 13 let / 120 Kč /90 min

Klub pod kinem

2.10. / 18:00 hod.
zdarma testovací hodina / registrace telefonicky

Výška nad 150 cm
100 Kč / 60 min

Malá tělocvična ZŠ

11.9. / 19:00 hod.

Pouze pro dospělé

Malá tělocvična ZŠ

10.9. / 15:00 hod.

1.200 Kč/ pololetí

Učebna ZŠ

Přihlášky telefonicky

80 Kč / 45 min

Lipno nad Vltavou

Přihlášky telefonicky

Cena dle velikosti skupiny

Učebna ZŠ

po domluvě s pí. Marešovou

od 6. třídy

dalším zájemcům. Nezapomeňte se zapsat také do Hudební nauky (1. – 5. ročník) a do předmětů kolektivní výuky

Míru 194

Mgr. Václav Kahovec

Míru 201

Účast zákonných zástupců nutná

v.kahovec@zuskaplice.cz

Míru 201

Vladislav Čížek

vl.cizek@zuskaplice.cz

Míru 201

Daniel Tácha

d.tacha@zuskaplice.cz

Míru 201

Tomáš Haymann

t.haymann@zuskaplice.cz

Míru 201

Pavla Schwarzová

p.schwarzova@zuskaplice.cz

Míru 201

Leo Schwarz

l.schwarz@zuskaplice.cz

Míru 201

Marie Bůžková

m.buzkova@zuskaplice.cz

Míru 201

Tomáš Rožboud

t.rozboud@zuskaplice.cz

Míru 201

Klára Remsová

k.remsova@zuskaplice.cz

Míru 201

Iva Voráčková

i.hospesova@zuskaplice.cz

Míru 201

zastupce@zuskaplice.cz / tel. 725 975 455

tel. 725 975 455

Mgr. Anežka Opekarová

reditel@zuskaplice.cz / tel. 728 582 727

tel. 728 582 727

Výuka kolektivních
předmětů (hudební nauky,
soubory, kapely, semináře,
pěvecké sbory) začne
od 2. týdne tj. od 9.9.
Předběžný rozvrh kolektivních předmětů bude
na stránkách školy
a u vyučujících hlavních
předmětů.
www.zuskaplice.cz
Výtvarné a Hudební hrátky
– výuka až od října.
Akademie – výuka od října
(prosím o individuální
domluvu s vyučujícími)
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Když na olympiádu, tak pro medaile.
T

ři tisíce čtyři sta mladých sportovců z celé
republiky se sjelo na Letní olympiádě dětí
a mládeže do Liberce soutěžit v devatenácti
sportech. Na takové slávě nemohly chybět ani
stolní tenistky z Vyššího Brodu.
Z jihočeské nominace vypadla z rodinných důvodů Eva Pokorná a tak jižní Čechy spolu s dalšími šesti hráči reprezentovala Andrea Meškánová s Andreou Petrů. A co by to bylo za Vyšebroďačky, kdyby nepřivezly olympijské medaile. Obě dvě se prosadily ve smíšené čtyřhře.
Svoji první opravdu velkou medaili získala
Andrea Petrů. Ve dvojici s talentovaným Petrem Hodinou se probojovala až do semifinále.
Vlastně největší překážka jim stála v cestě už
v osmifinále, v podobě dvojice Brhel-Novotná
z Jihomoravského kraje. Snaživí Středočeši už
zas tak obtížnými soupeři nebyli. Mezi poslední čtyřmi však už byla severomoravská dvojice
Kment-Mazalová nad síly mladých Jihočechů.
Andrea Meškánová s Ladislavem Dobiášem
museli na své cestě do televizního finále bojovat se samými medailisty z jiných disciplín. Překonávání hvězdných párů bylo nesmírně těžké
až do semifinále. Tam kupodivu narazili na Ústecký pár Vonrdáček-Dosedělová jenž kladl rozjetým Jihočechům nejmenší odpor ze všech.
Finále za přítomnosti televizních kamer však
nesedlo především Láďovi Dobiášovi. Vlastně
už den předem se začal chovat nervózně sotva se za ohrádkou objevila vypnutá kamera
namířená úplně jiným směrem. Meškánová,
jak se lze přesvědčit ze záznamu na ČT sport,
dělala co mohla ale z nervózním Dobiášem
nepohnula. A tak se ze zlatých medailí, za řevu

wuwuzele, radovala domácí, liberecká dvojice
Waldhauser-Pařízková.
Z olympiády ještě jednu perličku: O největší
překvapení turnaje se postaral další Jihočech.
Mladší žák Milan Halabrín z Prachatic na cestě
do semifinále vyřadil dva nejúspěšnější české
hráče a vybojoval bronzovou medaili.
V soutěžích družstev všechny čtyři jihočeské
dvojice skončily ve čtvrtfinále. Někdo nepostoupil se smůlou, někdo na víc neměl. A hlavně: Meškánové chyběla nesmírně zkušená Eva
Pokorná. Co na plat. Sotva v pátek přijeli stolní
tenisté z olympiády, už se mohli začít připravovat na každoroční přípravný kemp ve Vyšším
Brodě.Těžší a těžší a ještě těžší, je rok od roku letní příprava na kterou se jako sparingpartneři hlásí nejlepší stolní tenisté z celé
republiky. Až je nutné některé nabídky s díky
odmítnout a zaměřit se především na spolupráci s Jihočechy. Inu bližší košile než kabát. Je
lepší si vzájemně pomoci s kamarády z okolí,
protože se to ze sportovního hlediska více vyplatí.Ve vražedném vedru, na dvanácti stolech
v přeshraniční spolupráci s Hornorakouským
svazem stolního tenisu. Tak letos vypadalo
letní soustředění ve Vyšším Brodě doplněné
o nezbytné cyklistické výlety.
Na ligu ve Vyšším Brodě se musí připravit nejen holky ale nově také Kamil Kuchta. Ten bude
na střídavý start, kromě divizní Kaplice hájit
také barvy třetiligové Soběslavy.
V poslední den soustředění v Ostravě začalo Mistrovství Evropy a stolní tenisté spěchali
ke svým mobilům a počítačům aby sledova-

li svoje kamarády v reprezentačním. Všichni
nejlepší hráči v Čechách se velmi dobře znají
a kamarádí spolu. Znají osobně i mnohé zahraniční hráčky reprezentující své země právě
na Evropě v Ostravě.
Některé z nich v celku snadno porážejí, jako
například obě reprezentantky Rakouska Ellenu
Poell a Natasu Djodjevicovou, s někým bojují
se střídavými úspěchy. To jsou Slovenky Illášová a Činčurová nebo Moldavanka Melanie Bennet. A jsou hráčky co Vyšebrodské hráčky nedokáží zdolat. Třeba Maďarku Czenge Adamik.
Asi nejzajímavějším jménem pro Vyšší Brod je
vynikající Anastasia Bondareva z Berlína. V loni
byla v Linci vděčná za každé ruské slovíčko. Letos doslova urvala rozhodující bod v dresu Německa ve finálovém zápase proti Rusku. Stala
se svým německým týmem Mistryní Evropy
ale způsob hry, nezměrná bojovnost a úžasné
emoce daly všem najevo, do jaké země srdcem patří.
Od nového školního roku se bude muset práce
s hráči vzhledem přesunům do vyšších věkových kategorií poněkud změnit. Více prostoru
k tréninku dostanou děti z přípravky. Stávající
přípravkáři se už mnohému naučili a lze s nimi
pracovat s perspektivou nějakých čtyř-pěti let,
aby dokázali navázat na současnou TOP generaci. Za nimi se však otevírá prostor pro úplně
nové, začínající děti.
Tak tedy, vážení rodiče šestiletých až desetiletých dětí, nebojte se přivést dětičky na stolní
tenis. Děláme sport úspěšně a současně nikdy
nikoho nevyhodíme pro nedostatek talentu.
p.m.

Juniorské mistrovství světa v muškaření
bylo ve Vyšším Brodě
V

e dnech 10. – 16. srpna 2019 se uskutečnilo v okolí Vyššího Brodu 18. Mistrovství
světa juniorů v muškaření (do 19 le). Startovalo zde 47 mladých závodníků z 9 zemí, včetně
tří zámořských (USA, Jižní Afrika, Nový zéland).
Letošní soutěž se konala výhradně na Vltavě,
dva úseky byly vytýčeny v Čerových proudech,
dva mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem a jeden pod Rožmberkem. Zahájení mistrovství se
konalo v Penzionu Herberov, kde byla ubytována většina účastníků, a vyhlášení výsledků
bylo v Klášterní zahradě ve Vyšším Brodu.
Po pěti závodních kolech se vítězem v soutěži
jednotlivců stal polský reprezentant Szymon
Konieczny, který ulovil 97 ryb a stal se potřetí
za sebou mistrem světa, Stříbrné a bronzové
medaile si odnesli španělští závodníci: 2. Sergio Heredo, 3. Carlos Delgado. Čtvrté a páté
místo zaujali závodníci z USA Mike Komara
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a Eli Buchanan a první šestici uzavíral český
muškař Vojtěch Marek. Češi neměli tentokrát
štěstí při vylosování stanovišť, ale přesto obsadili v soutěži pětičlenných družstev první místo (379 úlovků) 2. USA, 3. Španělsko, 4. Polsko,
5. Belgie, 6. Jižní Afrika. Největší rybu ulovil
Ollie Basset (Nový Zéland), který chytl pstruha

duhového dlouhého 57 cm. Nejmladším účastníkem byl teprve patnáctiletý Slovinec Žan
Valentincic.
Znovu se tedy potvrdilo, že čeští závodníci
jsou na svém území neporazitelní v soutěži
družstev. V soutěži juniorů zvítězili počtvrté,
v soutěži mužů zde vyhráli obě světová mistrovství a všech pět mistrovství Evropy. Většina
těchto soutěží se konala v okolí Vyššího Brodu,
když zde vykonávali funkce rozhodčích členové Českého rybářského svazu (MO Vyšší Brod,
Loučovice, Český Krumlov, Křemže a Kaplice) a nemalá byla i pomoc městského úřadu
ve Vyšším Brodu, který se podílel při organizačním zajištění těchto šampionátů, včetně
slavnostního vyhlášení a předávání medailí
a trofejí. Zahraniční účastníci velmi oceňovali
nejen sportovní stránku těchto soutěží, ale
i milé okolí. 
Dr. Karel Křivanec

Dáma v široké sukni není přízrak…

D

áma v široké sukni není přízrak… Tento
titulek jsem si vypůjčil z jednoho článku
z tuším že časopisu Western World, kde se
Slávek Janov před mnoha roky rozepisoval
o jedné mé country taneční akci. Mimoděk
jsem si ho (článek i Slávka) vybavil, když jsem
na začátku července pozoroval mumraj na tanečním parketu v loučovickém kulturním domě. Současní i bývalí členové Šumaváčku dováděli na tanečním parketu. A protože sami
bychom nepostavili z nejpokročilejších tanečníků čtverylku (základní formaci pro moderní
square dancing čítající - jak již název napovídá
– čtyři páry, čili osm lidí), pozvali jsme na tuto
akci i další taneční kluby. A tak se sjeli tanečníci nejen z ČR, ale i z Německa, Rakouska
a Dánska.
Abychom akci trochu zpestřili, kromě mne vyučoval i hlavní host akce pražský caller David
Dvořák a také vídeňská callerka Elisabet. Slovo
„caller“ je možná trošku neobvyklé a vychází
z anglického call – čili volat. Caller volá na ta-

nečníky figury, které mají odtancovat, v ideálním případě ve správném čase, po správné
dráze a správným směrem. Není to až tak jednoduché, neboť tanečníci do poslední chvíle
netuší, jakou figuru si caller vymyslí a napoví.
Když jeden ze zmiňovaných atributů – dráha, čas, směr – selže, formace se rozpadne.
A stačí, aby to nevyšlo jednomu tanečníkovi
z osmi… Ani caller to však nemá jednoduché,
neboť musí rychle předvídat, jak napovězená
figura změní formaci tanečníků a jakou další
figuru může napovědět, aby byla z nové formace odtancovatelná.
A proč ten název článku? Zkrátka proto, že
dámy na tento druh tance nosí velké, široké,
kolové sukně s bohatými spodničkami. A nedivím se, že jsem v červenci viděl několik překvapených výrazů kolemjdoucích, když dámy
ve zmiňovaném oblečení odcházeli na svačinku k řece nebo jen na lavičku k Jednotě.
Kdybych nevěděl, oč se jedná, asi bych se také
divil…

SDC Šumaváček příjmá nové členy
B

arvy z posledního vysvědčení rozdaného
dětem navštěvujícím SDC Šumaváček (nebo chcete-li kroužek country tanců) sotva
oschly a už aby člověk plánoval nový školní
rok. Ten je za dveřmi a kromě řady víkendových seminářů plánujeme opět otevřít přípravku pro nováčky a pokračování pro zkušenější tanečníky z Vyššího Brodu, Loučovic
i z dalších míst. Scházet se budeme každý
čtvrtek od 15.15 v malé tělocvičně ZŠ (naproti
cukrárně). Odchody upřesníme podle přihlášených tanečníků – nejprve odcházejí nejméně zkušení, potom mírně pokročilí a nakonec
nejpokročilejší děti.
Začínáme hned první čtvrtek nového školního roku, tedy 5. září a plánujeme hned zpočátku uspořádat jednodenní rozjezdové soustředění. Proto s přihlášením neotálejte, ať vašim

dětem neutečou začátky a ať na oslavu 30 let
našeho kroužku už něco umí.
Kromě tradičních country tanců budou děti
tančit i tance skotské, mexické, řecké, budeme se věnovat pohybové průpravě i tanečním
hrám a pro ty nejzkušenější je pak připraven
úvod do moderního square dancingu.
Kroužek je určen dětem od 1. do 6, třídy,
po domluvě případně i starším.
Více informací najdete na www.sumavacek.cz
nebo je obdržíte na emailu prochna@centrum.cz, případně na mobilech 604 824 110
nebo 723 669 800. 
Miroslav Procházka, vedoucí kroužku.

Mimochodem – zatímco u nás se moderním
square dancingem zabývají většinou mladší
tanečníci a máme i řadu dětských klubů, v zahraničí je to – povětšinou – výsada dospělých
(ale najdou se i dětské kluby). A tak i na této
akci bylo nejstaršímu tanečníkovi 76 let. 
Miroslav Procházka, SDC Šumaváček
www.sumavacek.cz

30 let
Šumaváčku
U

ž se těšíte? Já moc! A na co že? No přece na oslavu 30 let našeho klubu. Oslava bude probíhat formou víkendového
tanečně – hudebního festivalu v loučovickém kulturním domě. Mám velkou radost,
že se na mou výzvu z jednoho jarního
zpravodaje ozvala řada bývalých tanečnic a tanečníků Šumaváčku s tím, že se
chtějí akce zúčastnit. Jste-li bývalými členy Šumaváčku či máte-li kontakty na vaše
spolutanečníky od roku 1989 do letoška,
prosím, dejte mi vědět, nebo o této oslavě
dejte vědět jim.
Stejně tak se raduji z toho, že se podařilo
program rozšířit a zpestřit a tak se na tanečním parketu setkáte se šesti lektory
a navíc s jedním skvělým muzikantem.
A stejnou radost mám i z toho, že se našli donátoři a sponzoři ochotní tuto akci
podpořit.
Pokud byste byli ochotní tuto akci ještě
podpořit, budeme moc rádi.
Více informací o této akci najdete na
www.sumavacek.cz. 
Miroslav Procházka, vedoucí kroužku.
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né žlázy a zjistit koncentraci krevních minerálů.

Fibrilace síní

Léčba: Fibrilaci síní není nutné akutně řešit,
pokud trvá neznámou dobu a srdeční akce má
normální frekvenci (mezi 60 – 90 údery za minutu). Při rychlé srdeční akci musíme fibrilaci
zpomalit, což se dělá různými léky jak jsou
beta–blokátory a jiná antiarytmika. Je-li srdeční akce příliš pomalá (mluvíme o tzv. bradyfibrilaci síní), je nutné vysadit léky zpomalující
srdeční rytmus a v případě neúčinnosti tohoto
opatření je někdy potřebné implantovat nemocnému kardiostimulátor.
Po zajištění pacienta mám dvě možnosti
– buď se pokusíme fibrilaci síni odstranit (a),
nebo se rozhodneme ji ponechat (b)

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch
srdečního rytmu. Vyskytuje se spíše u starších
lidí a mnohdy může být náhodným nálezem,
na druhou stranu může vzniknout i u mladých
sportovců při přecenění jejich sil. Vzhledem
k tomu, že neléčená fibrilace síní s sebou nese
jistá rizika, je vhodné o této poruše něco vědět.
Pozn: Nepleťte si fibrilaci síní s fibrilací komor,
což je úplně jiná a smrtelně nebezpečná porucha
srdečního rytmu.

a) Chceme–li se fibrilace síní zbavit a převést ji
na normální rytmus, můžeme toho mnohdy
dosáhnout podáním již výše zmíněných beta–blokátorů a jiná antiarytmik. Nejsou–li léky dostatečně účinné, lze za určitých podmínek provést převedení na normální rytmus
pomocí elektrické kardioverze. Tento zákrok
vyžaduje krátké uspání pacienta a lze jej provádět ambulantně za monitorace.

Příčiny: Fibrilace síní vzniká narušením funkce
převodní systému srdečního, což jsou speciální srdeční buňky převádějící vzruchy mezi
srdečnímu buňkami. Příčinou mohou být ischemická choroba srdeční, vady chlopní, kardiomyopatie a porucha sinusového uzlu známá
jako sick sinus syndrom. Kromě toho se fibrilace síní vyskytuje u lidí s neléčenou zvýšenou
funkcí štítné žlázy a při minerálovém rozvratu
(odchylky koncentrace minerálů a iontů v krvi
– např. hyperkalémie tj. zvýšená koncentrace
draslíku v krvi, nebo hypokalémie přesný opak
předchozího). Mnohdy však fibrilace síní vzniká
bez zjevné příčiny.

Jako invazivnější a složitější procedura existuje tzv. diagnostická elektrofyziologie následovaná katetrizační ablací, která se provádí
na specializovaných kardiologických pracovištích. Zjednodušeně řečeno znamená lokalizaci
a spálení míst v srdci, kde vznikají a kudy se šíří
chybné vzruchy. Přístroj se do srdce zavádí tzv.
endovaskulárně, tj. přes srdeční cévy z jiného
místa v těle. Ektopické vzruchy často vznikají
i z plicních žil, které jsou u některých jedinců
proklatě blízko srdeční tkáni nejsou dostatečně izolovány a fibrilace je na světě. Stejně jako
u předchozího lze tyto odizolovat a může být
po starostech.

Projevy: Fibrilace síní se může projevit pocitem nepravidelného tepu, bušením srdce a při
příliš rychlé, nebo pomalé srdeční akci může
způsobit příznaky srdečního selhávání. Ve valné většině případů však nemá fibrilace síní žádné viditelné projevy a přijde se na ni náhodou.
Při špatné přečerpávající funkci síní v nich více
stagnuje krev a mohou se zde vytvořit krevní
sraženiny. Tyto sraženiny se mohou utrhnout,
z levé síně se přes levou komoru a krkavici
dostat až do mozku a tam zneprůchodní některou z cév. Celý děj tak může skončit klasickou ischemickou cévní mozkovou příhodou
CMP. Jejíž možné následky jsou obecně dobře
známy.

b) Pokud se odstraněná fibrilace síní opakovaně vrací, pokud zdravotní stav pacienta
nedovoluje její odstranění, či pokud se tak
lékař rozhodne z jiných důvodů, je možné
fibrilaci síní ponechat. V takovém případě je
jednak nutné kontrolovat frekvenci srdeční, a druhak podávat pacientovi léky na ředění krve jako prevenci vzniku ischemické
mozkové mrtvice. Většinou se podává Warfarin a nově se mohou využívat i tzv. nové
antikoagulační preparáty, jako jsou sloučeniny dabigatran (lék Pradaxa), rivaroxaban
(lék Xarelto) a apixaban (lék Eliquis). Má–li
pacient užívající léky na ředění krve plánovaný operační zákrok, převádíme jej obvykle
na krátkodobou terapii nízkomolekulárními
hepariny. Při warfarinu jež je nejstarší z dostupných antikonagulancií je nutné, aby pacient docházel na pravidelné kontroly INR
tzn. abychom věděli jestli je dávka v terapeutickém rozmezí obvykle mezi 2–3. Problém
s warfarinem je jeho kumulace v organismu
a jeho poločas rozpadu. Na jedné straně se
toho využívá právě k nastolení správné hladiny, ale při špatném užívání může snadno
dojít k přeředění a možnému krvácení až vykrvácení!!! Apeluji tímto na pacienty, kteří tuto léčbu mají nastolenou, aby chodili na sta-

Lékař radí

Diagnostika: Podezření můžeme pojmou již
při hmatání pulzu. Fibrilace síní se totiž projevuje iregulérním neboli nepravidelným pulzem
a někdy o něco rychlejší, či pomalejší srdeční
akcí. Zásadní ovšem není rychlost, ale právě
zmíněná nepravidelnost. Konečná diagnóza se
stanovuje až pomocí EKG, někdy nestačí je jednorázové měření, ale je nutná dlouhodobá monitorace 24hod. 72 hodinová ve vyjímečných
případech i delší. V rámci celkového vyšetření
u člověka s nově zjištěnou fibrilací síní je vhodné provést ECHO srdce, vyšetření hormonů štít-
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novené termíny kontrol. U nás v ambulanci
máme i POCT přístroje, kterým na vyhodnocení stačí pouhá kapka krve a během pár
minut víme výsledek a můžeme dávkování
upravit. Při dlouhodobé nemožnosti udržet
INR v terapeutickém okně odesílame pacienta ke kardiologovi, který může předepsat
výše zmíněné NOAC, u kterých není nutné
hladiny INR stanovovat. Bohužel jsou tyto
nové léky zatím poměrně drahé a pojištovny
jejich preskripci zatím praktickým lékařům
neuvolnili. 

Bowling
10. 7. 2019 CAMPUS CUP
– účast 26 hráčů
15. místo Libor Staněk
25. místo Ivan Antalík
14. 7. 2019 HLUBOKÁ CUP NORMAL
– účast 23 hráčů
3. místo Libor Staněk
10. místo Ivan Antalík
13. místo Zdeněk David
31. 7. 2019 CAMPUS DEVÍTKA
– účast 29 hráčů
10. místo Ivan Antalík
11. místo Libor Staněk
15. místo Pavel Hron
10. 8. 2019 MČR NA PROVÁZCÍCH
TÁBOR – účast 46 hráčů
Závodu se zúčastnili mistři ČR Lorenc
a Straková, přijel i prezident české bowlingové asociace Karel Vopička, který získal
celkové vítězství turnaje. Ivan Antalík
získal krásné 16. místo, Libor Staněk
neměl svůj den a umístil se na 42. místě.
11. 8. 2019 HLUBOKÁ CUP DEVÍTKA
– účast 23 hráčů
3. místo Libor Staněk
6. místo Ivan Antalík
16. místo Pavel Hron
Od 2. 9. 2019 se začíná hrát 3 liga ABL.

Poděkování

Jménem celé rodiny bych chtěla touto
cestou poděkovat všem přátelům a známým
za účast, květinové dary i projevenou
soustrast při posledním rozloučení s mým
zesnulým manželem Ladislavem Markem.
Děkuji.
Martina Marková, manželka

Poděkování

Děkuji všem příbuzným a známým
za účast na posledním rozloučením
s paní Irenou Trojákovou dne 30. 7. 2019.
Manžel Josef s rodinou.

Křížová cesta

doslova o cestu kříže. Zastavení této cesty nás
svým dějem přenáší do Jeruzaléma, do událostí, odehrávajících se v několika hodinách
dne, kterému doposud věřící na celém světě
říkají Velký pátek. Křížová cesta bývá zpravidla
umísťována do otevřené krajiny na úpatí kopců, což odkazuje na Kristovu cestu na Golgotu
tyčící se v tehdejší době za Jeruzalémem. Převážně od 19. století byly křížové cesty ve formě obrazů umisťovány do interiérů kostelů.

N

a kopci v lese, asi dva kilometry jihozápadně nad Vyšším Brodem, se nachází poutní
místo s kaplí Odpočinku Panny Marie. Pokud
se vydáte z náměstí cestou nahoru na severní
úbočí Martínkovského vrchu, brzy za posledním domem vás začne doprovázet čtrnáct
drobných architektonických památek, které
mají poutníkům připomínat poslední okamžiky života Ježíše Krista.
Křížová cesta byla vybudována v roce 1898,
několik let po dokončení kaple Panny Marie.
Tímto významným stavebním počinem bylo
město fakticky i duchovně propojeno s poutním místem v lesích na kopci. Každé zastavení
je zhotoveno z kamenných bloků, jejichž tvar
připomíná výklenkovou kapli se stříškou zakončenou ozdobným křížem. V jednotlivých
výklencích jsou umístěny litinové reliéfy znázorňující konkrétní zastavení. Ve spodních částech soklů jsou vidět otvory po šroubech, lze
tedy předpokládat, že na ně byla přichycena
litinová deska popisující jednotlivá zastavení.
Kde se desky nacházejí dnes, není bohužel
známo.
Křížová cesta ukazuje poutníkům čtrnáct zastavení Kristova života v jeho posledních chvílích. Jedná se o emotivní a bolestné okamžiky, které končí smrtí Ježíše a uložením jeho
těla do hrobu. Jak již název napovídá, jde

Historie budování křížových cest začíná mnoho staletí nazpět. Na počátku stojí touha křesťanů z celé Evropy navštívit místa, kde Kristus
prožil svůj život, zemřel a byl vzkříšen. Tato
cesta ovšem nebyla pro každého. Proti jejímu
vykonání hrálo hned několik faktorů. Prvním
z nich byla samozřejmě finanční náročnost
daleké výpravy, dalším zátěž na zdraví člověka
(často se setkáváme se zprávami o zbytečných
úmrtích, třeba jen ze strachu z neznámého
ovoce a jídla, který vedl k vyhladovění poutníků). Velkou roli hrály i obavy z neznámého
(v kronikách se dozvídáme o čarodějnicích,
upírech a nebo mořských příšerách) a především čas. Takovéto putování ještě v době baroka mohlo trvat i několik let. Tyto cesty byly často nedostupné i šlechticům a církevním
hodnostářům, kteří museli spravovat majetek. V průběhu času se Svatá země stala díky
okupaci muslimů pro křesťany nedostupná.
Z těchto důvodů se již v době raného středověku objevují v Evropě první stavby, které
mají suplovat posvátná místa v Jeruzalémě,
Betlémě i jinde. Staviteli těchto míst byla nejdříve šlechta a církev, ale s postupem času se
do těchto stavebních aktivit zapojili i méně
majetní lidé. Majetková úroveň donátora se
promítala i do podoby a velikosti jednotlivých
staveb. Proto se také nejčastěji v krajině nejen
českého venkova setkáváme s prostými stavbami, které bývají nazývány Boží muka. Tyto
architektury mají zpravidla podobu sloupků,
často zdobených kříži, odkazujících na sloup,
u kterého byl bičován Kristus. Za první křížovou cestu na území našeho státu je považována ta, která se nachází na cestě na Svatý kopeček u Mikulova. Tu nechal zbudovat kardinál
František Dietrichstein v roce 1623.

zastavení. Vyšebrodská křížová cesta na Maria Rast am Stein zahrnuje klasických čtrnáct
zastavení, které doplňuje kaple Božího hrobu.
Prvním zastavením za městem je: Kristus je
odsouzen na smrt. Následuje scéna, kdy se
Ježíš ujímá svého kříže. Třetí a čtvrté zastavení nejsou doložena v evangeliích a proto
jsou jejich náměty čistě apokryfní (oficiálně
církevně nepřijaté texty). Těmito náměty jsou:
Kristus padá pod křížem poprvé a Kristus potkává svoji matku – Pannu Marii. Páté zastavení
zobrazuje náhodného kolemjdoucího Šimona
Kyrénského, kterého vojáci donutí k tomu, aby
pomohl Ježíši nést kříž. Další zastavení zachycuje moment, kdy dívka Veronika utírá zkrvavenou tvář odsouzenému. Na sedmém reliéfu
vidíme Krista padajícího únavou a vysílením
pod křížem podruhé. Osmý nám ukazuje Ježíše ve chvíli, kdy potkává ženy plačící nad jeho
osudem. Kristův třetí pád najdeme v deváté
kapličce. Navazující zastavení zachycuje scénu,
ve které je Kristus zbaven šatu a je vystaven
posměchu přítomných. Následují okamžiky
ukřižování (zastavení číslo jedenáct) a smrti
na kříži (číslo dvanáct). Předposledním výjevem křížové cesty je chvíle, kdy je tělo mrtvého
Krista sejmuto z kříže a položeno do klína jeho
matky. Posledním – čtrnáctým zastavením je
scéna s uložením Ježíšova těla do hrobu.
Křížová cesta nebo také nesení kříže je důležitým prvkem v životě každého křesťana. Byl to
totiž právě Kristus, kdo dle evangelia svatého
Marka vyzval všechny, kteří ho chtějí upřímně následovat, aby zapřeli sami sebe a vzali
na sebe svůj kříž. Tuto výzvu můžeme dnes
také chápat jako povzbuzení k tomu, abychom
přestali skuhrat nad těžkostmi, bolestmi a křivdami ve svých životech a naopak se každý den
radovali, že nám byl dar života vůbec dán.
Vždyť každá křížová cesta končí vzkříšením. 


Blahoslav Uhrovič

Také počet zastavení křížové cesty se opakovaně měnil. Ve středověku měly křížové cesty
v mnoha případech pouze sedm zastavení.
Počet čtrnácti je známý až od začátku 17. století. Přesto se můžeme setkat i s dvaceti pěti
zastaveními, či dokonce se stem zastavení
v polských Vambeřicích. Až v roce 1731 papež Klement XII. uznal jako správný a závazný
pro celý křesťanský svět tradičních čtrnáct
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1. červen – Dětský den

N

aši hasiči navázali na předcházející úspěšnou akci pro děti z minulého roku. Připravili
pro ně dětský den. Na hřišti u zbrojnice vítala
příchozí reprodukovaná hudba. Zde se podávala pečená kuřata s hranolky, opékané špekáčky,
mísy s ovocem a nápoje. Pro 45 dětí zúčastněných dětí byla připravena trasa s 10 stanovišti.

Děti postupně přicházely na Hawajskou párty,
projely se na koních, vyzkoušely si hasičskou
techniku, seznámily se s televizní dvojicí Patem
a Matem, pozdravily se s Bílou paní, zastřílely si
ze vzduchovky, úřadovaly na pohádkové poště,
čarovaly s čarodějnicí a skončily ve fotokoutku.
Na každém zastavení obdržely dáreček nebo

sladkost. Pořadatelé se opravdu činili a připravili bohatý program. Na vydařenou akci přispěli: Obec Přední Výtoň (3 tis. Kč), Oddíl Metané
(1 tis. Kč) a SDH (2,5 Kč). Kladný ohlas veřejnosti
a velká účast rozhodly vytvořit každoroční tradici. 

/ ks, jř /

Stavební úpravy v hasičské zbrojnici
H

asičskou zbrojnici nepoužívají naši hasiči
pouze k uskladnění techniky a materiálu.
Pořádají zde i další akce i pro veřejnost a tím
vyvstal problém – jedna stávající toaleta nestačí pro větší počet návštěvníků. K disposici jsou
sice toalety v budově OÚ, ale za nepříznivého
počasí a vzdálenosti toto řešení stavu nevyhovuje. Po dohodě a projednání s Obcí bylo
rozhodnuto rozšířit stávající sociální zařízení.
Svépomocně byly přizděny dvě příčky v málo
využívané přilehlé chodbě. V ní byly instalovány sádrokartonové podhledy včetně osvět-

Naše seniorka v televizi

N

ejrůznější soutěže, kvízy, luštění sudoku, křížovek a sledování televizních soutěží se stalo oblíbenou činností především starší generace. Pro naše seniory pořádáme nejméně 3 kvízy
do roka a stále se těší velkému zájmu. Členka
našeho Seniorklubu, paní Jana Ptáčková, našla
odvahu k vystoupení v soutěži před televizními
kamerami. Poslala přihlášku s fotografií do redakce Tv Barrandov do soutěže Česká tajenka, kterou moderuje redaktor Vlastimil Korec.
Při prvním vystoupení se probojovala do finále,
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ale soupeřka jí ve finále vyřadila. To jí neodradilo, protože pravidla této soutěže umožňují další
účast po půl roce, od záměru k účasti a znovu
si zasoutěžit. Druhé vystoupení uvedla TV Barrandov 19. 5. 2019. I tentokrát se situace opakovala stejně. Je však optimistkou a chtěla by to
zkusit ještě potřetí. Při svém vystoupení se neopomněla zmínit pochvalně o bohaté činnosti
našeho Seniorklubu, za což jí děkujeme. Všichni
jí přejeme, aby uspěla při další případné účasti.
Nechcete to také zkusit? 
/ks /

lení, vypínačů a zásuvek. V původním WC byly
vyměněny obklady stěn, toaleta a umyvadlo,
v nově vzniklém WC provedeny obklady stěn
a instalovány pisoáry, toaleta a další umyvadlo.
Obě toalety mají své odvětrání. Největší podíl
na stavebních úpravách má Pavel Zvonař, který
ze svého osobního volna věnoval celé rekonstrukci 250 hodin. Pavlovi a všem, kteří více
či méně přiložili ruce k dílu a konečné fázi při
úklidu všech prostor zbrojnice, patří obrovské
poděkování. Finanční náklady pro obec činí
40 tisíc Kč a SDH 8 tisíc Kč. 
/ks /

Hasičská soutěž O pohár obce Přední Výtoň 2019
L

etos jsme díky televiznímu zpravodajství
a letnímu suchu mohli velice často vidět
práci hasičů. Požárů bylo totiž požehnaně a zasahovali u nich jak profíci, tak dobráci. A právě jednu ze základních činností, totiž požární
útok předváděli dobrovolní hasiči 10. srpna
na 43. ročníku soutěže O putovní pohár obce
Přední Výtoň. Vše se konalo v přívětivém Areálu letních sportů na břehu Lipna. Letos se
představilo celkem 11 družstev, 9 mužských

a dvě ženská. Soutěž byla dvoukolová a všichni účastníci předvedli zajímavé výkony. Jako
tradičně přijeli i Rakušané z příhraničních obcí
a městeček. Ti už se přizpůsobili našim, českým
pravidlům této soutěže a začínají v dosažených
časech česká družstva dotahovat. Nejvzdálenější účastníci letošního výtoňského hasičského klání byli z obce Slatina z plzeňského kraje.
Ti předvedli navíc dvě ukázky požárních útoků
podle jejich zvyklostí, což bylo zajímavé zpestření soutěže. Pozoruhodné bylo porovnání
rozdílů v jejich a normálním požárním útoku.
Po celé sobotní odpoledne sledovalo soutěže
velké množství diváků, protože v těsné blízkosti fotbalového hřiště, na kterém vše probíhalo vede cyklostezka a většinu jejich uživatelů
hemžení hasičů pochopitelně zaujalo. Vše se
povedlo a bylo to, jak se vyjádřil jeden z diváků
bezvadné odpoledne. Jenom je škoda, že opět
došlo ke kolizi termínu soutěží. To se projevuje
v sníženém počtu sborů,které se klání v Přední
Výtoni účastní. 
/pk/

Výsledková listina soutěže
O putovní pohár obce Přední Výtoň
– 10. srpna 2019
muži:
Pořadá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Družstvo
FF Schönegg
SDH Přední Výtoň
FF Vorderweissenbach
FF Peilstein
SDH Vyšší Brod
FF Pibeschlag
SDH Loučovice
SDH Slatina
SDH Velešín

Umístění
8. místo
2. místo
7. místo
5. místo
6. místo
9. místo
4. místo
3. místo
1. místo

ženy
1.
2.

SDH Přední Výtoň
SDH Velešín

2. místo
1. místo

Putovní pohár získal SDH Velešín

Setkání
heligonkářů
Pěší výlet na Vítkův hrádek – 3. ročník
P

řed několika lety navázal náš hasičský sbor
spolupráci se Spolkem přátel Vítkova hrádku. Spolek umožnil provést na hradě taktické
cvičení, předseda spolku Mirek Kovačičin proškolil několik zájemců ze zásahového družstva
ve slaňování a získání oprávnění k výškovým
pracím. Během roku zde mají výborné podmínky k procvičování získaných znalostí. Před třemi
lety jsme rozšířili spolupráci o společnou akci
pořádání pěších výletů určenou pro naše členy
i občany. Cílem je zvýšit zájem občanů o dění
na hradě. Letos, přestože nám zpočátku počasí
příliš nepřálo, se dostavilo ke startu u hasičské
zbrojnice 38 účastníků. Kromě maminek s kočárky se na trase objevil i osedlaný koník majitele pana Trojana, kterého vedla paní Marie
Stoiberová. Děti se tak mohly na něm střídavě
část cesty svézt. Pro ty, kteří nemohli ze zdravotních důvodů překonat cestu pěšky, dopravil k hradu na káře s traktorem Jirka Krahulec.
Po uvítání předsedou spolku M. Kovačičinem
obdrželi účastníci občerstvení. K dobré pohodě a zábavě přispěli hrou na kytaru Lojza Pták
a kapela Výtoňanka. Ke zpěvu se k hudebníkům
připojili i posluchači. Pro příští ročník zůstává
přání lepšího počasí, které by mohlo ovlivnit
a přilákat více zájemců o pěší turistiku. /ks/

P

řipravený prostor na parkovišti penzionu
Vyhlídka se v sobotu 27. července 2019
odpoledne zaplnil posluchači, kteří si přišli
poslechnout hráče na heligonky. Již po čtyřiadvacáté zorganizovalo tuto nevšední akci
Občanské sdružení Přední Výtoň. Své muzikantské dovednosti a zpěv přijelo předvést 17
hráčů, z toho 3 ženy. Nechyběl ani nejstarší stálý účastník , člen hudební skupiny Voraři, stále
vitální sedmadevadesátiletý Jan Komenda. Nejmladším muzikantem se stal Přemysl Kopečný
z Hrdějovic (22 r.) Nejdelší cestu do Výtoně vážili Bohumil Šmejkal z Tábora a Jan Tyšler ze Šumavských Hoštic. Účinkující se hned na začátku
dohodli na písních, se kterými vystoupí, aby nedošlo k jejich opakování . Kromě českých a moravských zazněly i slovenské písně. Každý zahrál
a zazpíval 2 písně. Na závěr zahráli všichni hráči
a společně si s diváky zazpívali pod vedením
Jana Komendy. Moderoval redaktor pan Pavel
Kroneisl, zvuk zajistil pan Jiří Libertin. Poděkování patří sponzorům, pojišťovně Kooperativa,
penzionu Vyhlídka a všem, kteří celou zdařilou
a oblíbenou akci připravili. 
/ks/
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Seniorklub – Jarní kolo v metané
T

eplé červnové odpoledne ve čtvrtek 19. června 2019 přilákalo do Areálu letních sportů členy
Seniorklubu k poměření svých sil v metané. 4 družstva zápolila s kotouči zapůjčenými od oddílu
Metané. Cílem jejich snažení bylo dostat svůj kotouč co nejblíže ke „kostce“, anebo soupeřův od ní
oddálit. I přes své zdravotní obtíže některých seniorů bojovali všichni s velkým nasazením. Vyhodnocení turnaje proběhlo u táboráku na hřišti spolu s opékáním špekáčků. 
/ks /
Seniorklub Přední Výtoň z.s. – Jarní kolo v metané
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo

Ivan Daševský, Pavel Kroneisl, Jindřiška Skalická, Jiří Krahulec
Blanka Šustrová, Jan Stoiber, Marcela Hudecová, Bohuslav Reisinger
Jaroslav Hrubý, Jan Bittner, Jana Ptáčková, Jan Bombala
Oldřich Mareš, Jan Kuchař, Marie Krahulcová, Mária Bondira

3. místo
4. místo
2. místo
1. místo

Kouzelný svět drahých kamenů

Sodalit
Tajemná modř noční oblohy poseté hvězdami,
to je Sodalit. Kámen probouzející naši intuici.
Je spojen s pátou krční čakrou a šestou čakrou
– s třetím okem. Spojuje naši logiku s intuicí, prohlubuje meditaci a porozumění aktuálním stavům našeho života. Potlačuje duševní
zmatek, umožňuje přijímat nové informace,
dodává sebevědomí, rozvíjí a zklidňuje mysl,
posiluje naše odhodlání zůstat sami sebou. Je
kamenem inspirace a koncentrace. Vyvažuje
naše vědomí a podvědomí. Přináší přemýšlivost, soustředěnost, skromnost a spokojenost.

Uvolňuje zablokované pocity a redukuje pocity viny. Posiluje všechny spirituální snahy,
tedy úsilí o službu druhým. Je motivujícím
kamenem pro všechny snílky a pro všechny
zachránce světa. Propůjčuje sílu přesvědčení
a schopnost prosadit se. Přestože tento kámen
nemá výrazný léčivý vliv na organismus, jeho
zemitý, mírný a blahodárný tok energie zklidňuje rozbouřené hladiny nervové soustavy tak,
že působí nepřímým způsobem i jako lék. Léčí
potíže v oblasti krku, hrtanu a hlasivek, zejména při chronickém chrapotu, při ztrátě hlasu
a astmatu. Snižuje vysoký krevní tlak, ochlazuje
a snižuje horečku. Povzbuzuje příjem tekutin
v těle, detoxikuje tělo prostřednictvím ledvin.
Posiluje lymfatický systém a pozitivně ovlivňuje rakovinu lymfatických uzlin. Prostřednictvím
štítné žlázy harmonizuje vegetativní nervový
systém a činnost všech žláz s vnitřní sekrecí
a reguluje krevní cukr. Reguluje také látkovou výměnu v období přechodu. Ruší dobře
elektromagnetické znečištění. Položte si ho
na počítač a on zamezí vyzařování z PC. Jestli
se pohybujete v prostorách, kde se vnitřně ne-

cítíte dobře (špatně se vám tam dýchá, bolí vás
hlava, je vám často špatně, cítíte se unavení),
noste u sebe sodalit, pomůže vám.
Znamení: Panna, Střelec, Vodnář
Pro všechny kameny platí, že při jeho pravidelném používání je důležitá očista minimálně
jednou měsíčně. Kámen podržíme pod tekoucí vodou, poté necháme osušit slunečními
paprsky nebo zářícím Měsícem. V době úplňku a novoluní je nabíjení kamenů (obnovení
jejich vlastností) nejsilnější. Pokud si nejste
jistí fází Měsíce, zapomenete nebo nemáte
čas, omyjte kámen a po oschnutí jej vezměte do svých dlaní. Vysílejte k němu pozitivní
energii, poproste, ať vám přinese to, co potřebujete a poděkujte mu. Stejně postupujte
i u nově nakoupených kamenů.
S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com
/andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis/

Náplň práce:
• V letním období – různorodá práce v jednotlivých půjčovnách INTERSPORT Rent – kola,
loděnice, koloběžky, přístav
• V zimním období – práce v největší půjčovně lyžařského vybavení v ČR ve Skiareálu Lipno
• Jaro/ podzim – příprava provozoven na nadcházející sezónu

Nabídka práce

Požadujeme:

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníka
na hlavní pracovní poměr na následující pozici:

• Minimálně SŠ vzdělání • Komunikativní znalost AJ či NJ • S polehlivost • S amostatnost

Nabízíme:

Obsluha půjčovny INTERSPORT Rent

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

Chcete se stát součástí mladého kolektivu?
Nebaví Vás sedět celý den u počítače?
Láká Vás práce v jedné z nejlukrativnějších oblasti Česka
přímo v Lipně nad Vltavou?
Pak hledáme právě Vás!
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Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na email: prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu 725 988 820.

MODERNÍ SEBEOBRANA | FRYMBURK
Nevíš, jak reagovat v krizové situaci?
Chceš získat jistotu a naučit se bránit??
PŘIJĎ NA TRÉNINKY Moderní sebeobrany
(www.moderni-sebeobrana.cz)
Vhodné pro mládež a dospělé bez ohlednu na
fyzickou kondici nebo pohlaví.
cerveny@moderni-sebeobrana.cz | 725 684 545

Skupinová výuka angličtiny
v Lipně nad Vltavou
kurz je určen začátečníkům, „chronickým“ začátečníkům
i mírně pokročilým
velikost skupiny 6 –10 osob

začínáme v říjnu 2019
více informací na 728 720 466
těším se Hana Kotalíková

AUTO-ELEKTRO
Alois Krejčík – BOSCH Automotive
ELEKTROOPRAVY – DIAGNOSTIKA
KLIMATIZACE – PLNĚNÍ –SERVIS
AUTOBATERIE – celý sortiment
5. května 17,Vyšší Brod – 200 m pod náměstím
tel.: +420 602 559 728, email: aek.vyssibrod@tiscali
Odborné opravy: Instalace vozidel, alternátory, startery
Nové i repasované alternátory a startery pro zemědělskou techniku,
osobní i nákladní automobily.
BOSCH – Diagnostika motor. vozidel-benzin, diesel
Motortester BOSCH – TESTY TURBA,
vstřikování,ztrátové klidové odběry z akubaterie a další.
Využijte špičkové diagnostiky a SERVISU KLIMATIZACE
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LÉTO V ENGELu

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Již tradiční a oblíbenou letní akcí, kterou ENGEL každoročně poslední den před celozávodní dovolenou pořádá, je grilovačka v parku závodu. I letos ji pro své kolegy
zabezpečil tým managementu společnosti. O dobré jídlo a pití nebyla nouze, počasí vyšlo perfektně, a tak všichni zúčastnění společně strávili příjemné odpoledne.
Navíc proběhla i malá anketa, při které naše kolegyně na závěr vylosovaly výherce
soudku piva!
Osobní setkání s pracovníky si při této příležitosti nenechali ujít ani nejvyšší představitelé závodu, ekonomický ředitel Ing. Mag. Peter Jungwirth a výrobní ředitel
Mag. Philipp Berndorfer. Poděkovali tak všem kolegům za dosavadní práci a popřáli
pěknou dovolenou.

David Dědič (HR manažer), Mag. Philipp Berndorfer
(výrobní ředitel) a Ing. Mag. Peter Jungwirth
(ekonomický ředitel)

Nealkoholické pivo teklo proudem

Tým zodpovědný za letošní ENGEL grilovačku: (zleva) Jiří Pučegl, Tomáš Procházka,
David Dědič, Dana Ždiarská, Zdeněk Bauer, Ivana Codlová, Jiří Lán

Máš chuť se k nám připojit?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej na naše personální oddělení. Těšíme se na setkání!

Karel
22
| Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

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

Stavbou nového parkoviště
odstartovaly i další změny ve firmě!
Že se ve firmě HAUSER staví další část parkoviště, toho si můžete lehce všimnout už z hlavní silnice.
Práce trvají pár týdnů, nejde však o jedinou změnu, která se v současné době realizuje. Za zdmi
výrobního závodu se totiž chystá zcela nový projekt.

Jde o zavedení výroby jednoho z klíčových komponentů chladicích zařízení. Výroba chladicích agregátů se přesouvá z Rakouska k nám do kaplického výrobního závodu a tím pádem můžeme
nabídnout další atraktivní místa novým kolegům.
Úkolem zaměstnanců na novém výrobním středisku bude nejen
kompletace chladicích agregátů dle výrobní dokumentace, ale
měli by si být schopni poradit i s úpravou měděných trubek, především s letováním a s dalšími zámečnickými činnostmi.
Zájemci o nová místa by měli být zruční, pečliví, mít zkušenosti s letováním mědi a ideálně technické vzdělání nebo technické
myšlení. Velkou výhodou bude, pokud kandidát vlastní platný
svářečský průkaz. Posledním požadavkem je ochota práce na
dvě směny, na ničem jiném nelpíme. Rádi s vámi vše dotáhneme
do posledního detailu a postaráme se o to, abychom vás během
zapracování vše podstatné naučili.
Pro výrobu agregátů je připravené pracoviště v čistém prostředí
a nové kolegy a kolegyně nemine atraktivní výdělek, dlouhý seznam benefitů, různé firemní akce a co je nejdůležitější – super
kolektiv.
Buďte s námi při začátku dalšího nového projektu! Ozvěte se nám!
A pokud zrovna toto není váš šálek čaje, sledujte novinky z naší
firmy v následujících měsících.

kulturní program září
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• 5. 9. – 30. 9. 2019, 8 – 16 hod.,
vestibul kina
BRODY V BRODĚ
Fotografická výstava
• 7. 9. 2019, sobota, 13:27 hod.,
kemp Pod Hrází
47. 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
• 7. 9. 2019, sobota
X. SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2019
Mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozů sem zavede
více než 150 posádek z několika zemí světa. Klenoty na čtyřech kolech
vyrazí z Přední Výtoně po trase přes Loučovice, Vyšší Brod a Hrudkov
do Rožmberka nad Vltavou. První vozy jsou očekávány na náměstí
v Rožmberku před 15. hodinou a dále zamíří na Větrnou a Malšín
k závěrečnému testu přesnosti.
• 14. 9. 2019, sobota
ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2019
14. 9. v 8:30 sraz předem ohlášených čističů v kiosku kempu
Nové Spolí (Č. Krumlov). Přihlásit se můžete nejpozději v pondělí 10. 9.
kontakt: Petr Kolínský +420 777 335 447,
e-mail: cistenivltavy@seznam.cz

Hromadná vakcinace
psů proti vzteklině
MVDr. Bicek

Sobota 21. 9. 2019
Hrudkov
Lachovice
Dolní Jílovice
Kyselov
Ostrov
Malšín
Těchoraz
Studánky
Vyšší Brod

• 25. 9. 2019, středa, 14 hod., Náměstí parkoviště
PLAVBA PARNÍKEM ADALBERT STIFTER
Odjezd autobusem z náměstí ve 14:00 hod
Vyplouváme z přístaviště Lipno nad Vltavou v 15:00 hod.
• 28. 9. 2019, sobota, 9:10 hod.,
vlaková zastávka Vyšší Brod – klášter
SVATOVÁCLAVSKÝ PODZIMNÍ VÝŠLAP
Výšlap z Loučovic – Svatého Prokopa po Opatské stezce II.
do Vyššího Brodu. Tentokrát opět se soutěží o ceny – Po stopách
krve mučedníků
Změna programu vyhrazena.

8,00 – 8,15 hod.
8,20 – 8,25 hod.
9,00 – 9,10 hod.
9,15 – 9,25 hod.
9,30 – 9,40 hod.
9,45 – 9.55 hod.
11,15 – 11.20 hod.
11.30 – 11.50 hod.
12,40 – 13,00 hod.

Svatováclavský
podzimní
výšlap
Po stopách krve mučed

níků

z Loučovic - Svatého Prok
opa do Vyššího Brodu
sobota 28. 9. 2019
sraz na vlakové zastávce
Vyšší Brod klášter
v 9:10 (odjezd vlaku 9:25
)
trasa: Loučovice - Svat
ý Prokop - Hotel Kilián
- Opatská stezka II.

Čeká vás i poznávací sou

těž o ceny.

Délka trasy cca 7 km.
Na trase bude připraven
o obče

rstvení a oheň (dobroty

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 20. 9. 2019 do 12 hodin.
www.ivyssibrod.cz

na opečení s sebou )

