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 Cestovatelské promítání

Podkarpatská rus
pondělí 20. 1. 2020 v 18 hod.,
Klub pod kinem
Více na str. 9

 Kabaret U Váňů

Novoroční výšlap

Ohrožení centrální banky
Hudební komedie
pátek 24. 1. 2020
Více na str. 24

na Maria Rast am Stein
sobota 11. 1. 2020
sraz v 10 hod. před Infocentrem
občerstvení a oheň zajištěn
nezapomeňte na cukroví – proběhne degustace
 Přednáška Boleticko

úterý 28. 1. 2020, 18 hod.
v Klubu pod kinem
Více na str. 10

Vážení čtenáři,
leden bychom mohli
nazvat měsícem nových začátků. Vybízí
k naplnění novoročních předsevzetí,
k ledu je nepošle jen
ten, kdo neztrácí víru v sebe. Každý rok
věříme, že to dokážeme.
Novoroční předsevzetí by ale měla být
také příslibem naděje. Nechme za sebou
závaží z minulého roku, zbavme se kil,
dluhů nebo myšlenek, které brzdí náš
životní rozvoj. „Všechno je v naší hlavě.“
Věta, která se objevuje ve všech knihách,
které radí, jak dosáhnout spokojenosti
každý den v roce. A něco pravdy na tom
je. Staňme se optimisty, usmívejme se
na svět a rázem se nám všem začne žít
snadněji. Ne, nejsem blázen .
V době sociálních sítí je těžké odlišovat
realitu od virtuální mlhoviny. Jsou „přátelé“
přátelé? To bychom si mohli dát jako
společné předsevzetí pro rok 2020:
pěstujme opravdová přátelství, jejichž
síla není měřena počtem liků, ale počtem
objetí.

Dita Kaiserová

Základní škola Vyšší Brod
– školní jídelna
přijme na HPP

vyučenou kuchařku s praxí,
nástup možný dle dohody.
Perspektiva dlouhodobého zaměstnání
a profesního růstu.
Práce v příjemném kolektivu i prostředí,
prázdniny volné.
Kontakty:
ředitelka školy Vanda Kotálová:
zsvb.kotalova@email.cz , 721 067 233
vedoucí jídelny
Anna Reichensdörferová:
jidelna.vb@seznam.cz , 721 120 707
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i z občanů, kteří mají s Městem Vyšší Brod
uzavřenou Smlouvu na zprostředkování
odvozu a uložení odpadu na skládku si mají
možnost (pokud mají zájem) změnit časový interval vývozu nebo počet (velikost) odpadních
nádob na směsný komunální odpad pro rok
2020.

Případnou změnu je nutné osobně projednat
na odboru ŽP při MěÚ Vyšší Brod, jinak zůstává
na rok 2020 v platnosti stávající objednávka.

Současné varianty vyvážení:

Fakturace vývozu domovního odpadu za druhé pololetí roku 2019 proběhla v měsíci prosinci.
Termín spatnosti i u dlužných částek je do konce ledna 2020. 

1/ každý týden (červená známka)
2/ 1 x za 14 dní (žlutá známka )
3/ 1 x za měsíc (zelená známka )
Velikost odpadních nádob – 110 l nebo 220 l

Barevně rozlišené známky zůstávají v platnosti, starší – poškozené (vybledlé) je možné vyměnit za nové (k vyzvednutí na OŽP).

Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Svoz komunálního odpadu 2020 – Město Vyšší Brod
1x týdně: 30.12.2019, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4.,
13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6.
1x 14 dní: 30.12.2019, 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.
1x měsíčně: 6.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6.
1x týdně: 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10.
12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 28.12.
1x 14 dní: 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.
1x měsíčně: 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.
Termíny svozů bioodpadu na Lipensku (H. Planá, Lipno n. Vlt, Černá v Pošumaví,
Vyšší Brod) r. 2020
1.1. – 31.3.2020: 2.1., 6.2., 5.3.
1.4. – 31.10. (1 x za 14 dní) sudý čtvrtek: 2.4., 16.4., 30.4., 4.5., 8.5., 11.06., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8.,
20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.
1.11. – 31.12. (1 x za měsíc): 1. čtvrtek v měsíci: 5.11., 3.12.

Šťastnou cestu rokem 2020
přeje za redakci



UPOZORNĚNÍ
– svoz domovního odpadu 2020

Prodej parkovacích karet na rok 2020
P

ro rok 2020 budou parkovací karty platné
pro parkování na placených parkovištích
města Vyšší Brod vydávány následovně:
určených pro parkování na časově omezenou
dobu (max. 90 min) na placených parkovištích
města:

se strážníky na tel: 724 336 986
• potřebné doklady :
– OTP (TP) vozidla, pro které žádáte
vystavení karty
– OP majitele (uživatele) vozidla
• výše stanovený poplatek

• v ceně 100 Kč pro občany s trvalým bydlištěm v katastru města Vyšší Brod
• v ceně 500 Kč pro ostatní občany ČR
• s platností pro období od 1.1. do 31.12. 2020
•
v ýdej zajišťuje Městská policie Vyšší Brod
na služebně u ulici Míru 194, Vyšší Brod
(spodní budova Městského úřadu) v době:
• 4. 12. 2019 – 29. 1. 2020 každou středu
od 15.00 hod. do 17.00 hod.
– po uvedené době pouze po dohodě

Upozornění pro řidiče.
Dále chceme požádat v nadcházejícím zimním období o co největší spolupráci obyvatel
města – řidičů při odklízení sněhu na problematických místech ve městě, aby nedocházelo k zpoždění úklidu komunikací ve městě
špatně parkujícími vozidly.
Městská policie vám přeje klidné svátky
vánoční a vše dobré do nového roku 2020. 

Pozvánka
Místní RYBÁŘSKÝ SVAZ VYŠŠÍ BROD pořádá dne 26.1. 2020
výroční členskou schůzi v kině ve Vyšším Brodě 9.00 hod.

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu roku, který uzavírá již druhou dekádu nového století, který jistě přinese
jak našemu městu, tak celé společnosti řadu výzev. Po období vánočního klidu se znovu
naplno rozbíhá pracovní kolotoč a je také čas na bilancování a hodnocení roku uplynulého.
Z pozice starosty vnímám nejen uplynulý rok velmi pozitivně. Mám na mysli především zrealizované investiční akce města, které
uplynulý rok přinesl a za které si dovoluji poděkovat těm zastupitelům, kteří jim dali zelenou, a všem pracovníkům, kteří se na jejich realizaci podíleli. Podařilo se konečně rozběhnout dlouho připravené a dlouho odkládané stavby, dále město pokračovalo
ve zvelebování bytového fondu nebo v opravách a rekonstrukcích infrastruktury především v některých místních částech, což jsou
v některých případech investice, které nejsou takzvaně vidět, ale bez nichž se město nikdy neobejde, pokud chce zajistit bezproblémový život občanů.
V průběhu minulého roku jsme vás pravidelně informovali o dění ve městě, přesto bych rád některé větší investice zmínil i nyní.
Jsem velmi rád, že se konečně povedla stavba nové smuteční síně. Právem bylo město kritizováno za starou smuteční síň, nyní naopak můžeme být hrdí. Vzniká stavba, která konečně bude odpovídat svému účelu. Co jiného by mělo být důstojnější než místo,
kde se člověk naposledy loučí se svými blízkými. V tomto ohledu je nutné poděkovat i bývalému zastupitelstvu, které rozhodlo
o vzniku nové síně a také se podrobně věnovalo jejímu návrhu, co do podoby a využití těch nejlepších a nejvhodnějších materiálů.
Jedná se o nadčasovou stavbu, která bude sloužit další desítky let. Radost mi dělá i revitalizace dalšího bytového domu v Zahradní
ulici, která se skutečně vydařila ve všech směrech. K tomu, že sídliště získávají novou a hezčí podobu nepřispívá jen město, naopak
svůj neoddiskutovatelný podíl na jejich postupné revitalizace mají i společenství vlastníků bytových jednotek, která ze svých prostředků investují do modernizace a oprav domů. V loňském roce dotáhla jednotlivá společenství do konce hned několik takových
projektů. Město vždycky dbalo i na své památky, nejen aby byly v dobré kondici, ale i s ohledem na jejich další možnosti využití.
V loňském roce proběhla oprava bývalé základní školy, a co mě velmi těší, ve které navíc vznikla dětská skupina, která pomůže
maminkám, jež chtějí již nastoupit do zaměstnání a bohužel jejich dítka nebyla z kapacitních důvodů přijata do mateřské školy.
Nový rok přinese řadu dalších výzev, a proto bych se chtěl s vámi o ty největší podělit. Již od podzimu loňského roku usilovně
pracujeme na přípravách stavby nového bytového domu a přístavby mateřské školy. Rok 2020 se ponese například i ve znamení
přípravy revitalizace veřejných prostor sídlišť, kde cítím jednoznačných dluh města. V průběhu roku se chceme obrátit i na jejich
obyvatele, aby měli možnost se k obnově „svého prostoru“ vyjádřit. V tomto roce také uzavřeme základní revitalizace bytových
domů, jelikož je do rozpočtu zařazena oprava a zateplení dvou posledních „paneláků“. Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
by mělo dojít k opravě úseku komunikace pod klášterem, kde bude město investorem vybudování nového chodníku a veřejného
osvětlení. Nutné bude také připravit celkovou rekonstrukci Zahradní ulice, jejíž realizace je plánována na rok následující. Dále se
budeme zabývat rozšířením možností parkování přímo ve městě nebo výstavbou záchytného parkoviště na jeho kraji (lokalita
u ČOV). Ve Studánkách navážeme na výměnu vodovodní sítě a provedeme opravu povrchu komunikace. Výčet projektů samozřejmě není úplný, dovolil jsem si zmínit pouze ty nejzásadnější. Celkový záběr práce města je velice komplexní činností a je těžké
zmínit skutečně vše důležité.
Je třeba také vyzdvihnout dobrovolnickou činnost, díky které vznikají ve městě další hodnoty. Chci poděkovat hasičům za jejich
náročnou a odpovědnou práci, všem spolkům a komisím a v neposlední řadě podnikatelům a občanům, kteří podporovali kulturní, sportovní a společenské akce v průběhu celého loňského roku.
Milí Vyšebrodští, na závěr mi dovolte, abych vám popřál mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Buďme k sobě vstřícní, naslouchejme si a podporujme jeden druhého.

Šťastný nový rok 2020!

ng. Milan Zálešák
starosta
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Informace
z úřadu
S

příchodem nového roku přichází v platnost nové vyhlášky o místních poplatcích
a s nimi i nová pravidla pro výběr místních
poplatků na území města.

zákon o místních poplatcích řeší sazbu poplatku pro poživatele důchodů starších 65 let.
Tito držitelé psů budou zatíženi poplatkem
ve výši Kč 200 Kč za kalendářní rok bez ohledu na „poplatkovou zónu“. Nově vzniká poplatková povinnost pro cizince (fyzické nebo
právnické osoby), kteří jsou přihlášeni k pobytu nebo mají sídlo v katastru města Vyšší Brod.
Ještě jedna, velmi důležitá informace,
pro všechny vlastníky a chovatele psů.

Do roku 2019 byly všechny místní poplatky
obsaženy v jedné obecně závazné vyhlášce
o místních poplatcích. Výrazné legislativní
změny platné od 1. 1. 2020 byly důvodem,
proč se vedení města rozhodlo pro vydání
nových, tentokráte tří obecně závazných vyhlášek, které řeší „poplatkovou“ problematiku směrem k občanům srozumitelnější a přehlednější. Konkrétně jsou to OZV o místním
poplatku ze psa, OZV o místním poplatku
z pobytu a OZV o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.

Od 1. 1. 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem. Povinně se čipují
všichni psi, nejdříve však ve věku kolem
půl roku věku, tedy v době prvního očkování proti vzteklině. Povinné očkování
psa proti vzteklině je platné od data očipování pejska. Sankce za nedodržení této povinnosti může být stanovena ve výši
20.000 – 100.000 Kč v závislosti na druhu
provinění. Výjimkou jsou pouze psi, kteří
jsou označeni čitelným tetováním, které
bylo provedeno před 3. červencem 2011.

A co je tedy nového?

Poplatek z pobytu – tímto poplatkem dochází ke sloučení poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Poplatkové povinnosti nově podléhají ubytovací služby bez ohledu na charakter
zařízení, ve kterém jsou poskytovány – například byty, chaty, chalupy, ateliéry, louky…..

Poplatek ze psů – dochází ke změně sazeb
poplatku a nově i na rozdělení města do „poplatkových zón“. Zvýhodněni jsou držitelé
psů v okrajových částech města, neboť zde
není regulace počtu psů tolik potřebná. Nově

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatek za užívání veřejného prostranství – zde nastává změna hlavně ve výši jednotlivých poplatků a nově se zavádí možnost
stanovení poplatku paušální částkou. Vybírání paušální částkou je určeno především
pro provozovatele obchodů a restaurací, kteří
využívají veřejná prostranství na umístění reklamních tabulí. Velká změna u poplatku byla
provedena v části osvobození a úlev. Vzhledem k tomu, že město má zájem na celkovém
zvelebování vzhledu města i na zvyšování
komfortu bydlení jeho obyvatel, přistoupilo k rozsáhlému osvobození a úlevám od poplatku při stavbách a opravách domů a celkovému snížení sazby za tento konkrétní způsob
využívání veřejného prostranství.
Tímto jsme shrnuli nejdůležitější změny platné od 1. 1. 2020. Přesto věříme, že si najdete
chvilku a nahlédnete na webové stránky města, kde budou nové vyhlášky zveřejněny a že
jim budete věnovat potřebnou pozornost.
Samozřejmě jsme tu pro vás a rádi zodpovíme
všechny vaše dotazy. 
Lenka Kubná,
referentka správy daní a poplatků

Upozornění pro chovatele psů
Očkování pejska proti vzteklině bude
od 1. ledna příštího roku platné pouze
v případě, že bude nezaměnitelně identifikován – tedy čipován. Povinnost nechat psa čipovat se nevztahuje pouze
na starší zvířata, která byla označena
tetováním dříve než 3. 7. 2011.

K

ontroly čipování bude provádět Státní veterinární správa. Na psa bez čipu bude
od začátku roku 2020 pohlíženo jako na psa
bez platného očkování proti vzteklině a to
i v případě, když má tento pes v očkovacím
průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině a jeho majiteli bude hrozit správní
řízení s pokutou až 20.000 Kč. Bohužel naši zákonodárci opomněli dát do zákona povinnost
chovatele psa čip zaregistrovat do některého
z registru psů. Tato povinnost by měla začít
platit 1. 1. 2022. Pokud projde schvalovacím
procesem další novela veterinárního zákona.

Jestliže je pes čipován a řádně zaevidován
v některém z registru psů je v případě jeho
zaběhnutí daleko jednodušší nalézt jeho majitele a psa vrátit. Toto je i poslední případ námi odchyceného psa rasy cane corso, kdy se
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podařilo načíst čip a ve veterinární ordinaci
nám dohledali v evropské databázi, kde je
čip registrován. Na rakouském ministerstvu
zdravotnictví nám po zadání čísla čipu sdělili
adresu majitelky. 
Městská policie Vyšší Brod

Registry
čipovaných zvířat
www.vetkom.cz
www.narodniregistr.cz
www.pesweb.cz
www.psiradosti.cz
www.centralniregistrzvirat.com
www.cipy-znamky.cz
www.identifikace.cz
www.pet2me.cz
www.czpetnet.cz
www.cmku.cz
www.animaldata.com

Město nezapomíná
na své seniory
Stejně jako každý rok ani letos během adventu nezapomnělo město
na vyšebrodské seniory, kteří žijí v domovech seniorů v různých koutech
Českokrumlovska.

S

tarosta Milan Zálešák navštívil a strávil čas povídáním o současnosti města i vzpomínáním s Vyšebrodskými, kteří žijí v domovech pro seniory v Horní Plané, v Českém Krumlově a v Kaplici. Dámy potěšilo blahopřání i malá pozornost. 

Začátek Adventu v domě
s pečovatelskou službou
Z

ačátek Adventu si dne 4. 12. 2019 opět připomněli senioři v domě s pečovatelskou službou (DPS) Vyšší Brod při aktivizačních činnostech výrobou adventních věnců. Na pořízených fotografiích můžeme obdivovat jejich krásné výtvory,
kterými nás stále inspirují. Letos mohou občané města jejich um vidět také na náměstí, kde spolu s žáky ZŠ ozdobili svými výrobky jeden z vánočních stromků.
Velké poděkování opět patří odboru městských lesů, který pro naše seniory zajistil
jedlové větve na výrobu adventních věnců a jeho pracovníci pravidelně zajišťují
také vánoční stromek do společných prostor pro obyvatele DPS. 

Odbor soc. věcí

Rodinné pasy
J

edná se o systém poskytování slev pro rodiny, kde je
alespoň jedno dítě do 18 let. Účast na projektu je bezplatná díky podpoře Jihočeského kraje a slevy se mohou
využít napříč celou Českou republikou (z oblasti kultury,
cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod.) Informace o projektu s možností registrace najdete na adrese:
www.rodinnepasy.cz

Senior pas

P

rojekt, který pokračuje i v letošním roce přináší mnoho výhod pro občany 55+. Účast je díky podpoře Jihočeského kraje bezplatná. Slevy mohou senioři využít
v celé ČR, na Slovensku, ale i např. v Rakousku. Senior
pasy přináší celoroční slevy v rozsahu 5 – 50% v oblastech zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, vzdělání
apod. Informace o projektu s možností on-line registrace
najdete na adrese:
www.seniorpasy.cz. 
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Soubor usnesení z 20. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 18. 11. 2019
K bodu č. 1 Schválení programu RM
dne 18. 11. 2019
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.20.1.1.:
rada města schvaluje
program jednání RM dne 18. 11. 2019
Hlasování o schválení programu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kulík, Vidlák
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Personální a procesní audit MěÚ
Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.20.2.1.:
rada města
pověřuje
tajemnici městského úřadu přípravou návrhu
organizačních změn městského úřadu na základě
výsledků procesního a personálního auditu.
Hlasování o pověření:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kulík, Vidlák

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Smlouva o reklamě ČEZ
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.20.3.1.:
rada města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o reklamě v hodnotě
15.000 Kč mezi Nadací ČEZ, Duhová 1531/3,
14053 Praha 4, IČO: 26721511 (jako objednatelem) a městem Vyšší Brod, Míru 250, 38273 Vyšší
Brod, IČO: 00246191 (jako dodavatelem)
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kulík, Vidlák
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

zařazení akcí do rozpočtu města na rok 2020:
1) Studie pro výstavbu parkoviště v lokalitě u ČOV
Vyšší Brod, 2) PD + realizace odvodnění tělocvičny ZŠ, 3) relaxační centrum Studánky, 4) výstavba
bytového domu (kryto úvěrem), 5) PD vestavby
knihovny a ZUŠ do čp. 194 včetně prověření statiky, 6) prostředky na dotace na zřízení domovní
ČOV, 7) prostředky na tvorbu nového strategického plánu, 8) personální audit Městské policie
Vyšší Brod
Hlasování o doporučení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kulík, Vidlák
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 

K bodu č. 4 Návrh rozpočtu města na rok 2020
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.20.4.1.:
rada města
doporučuje

Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Soubor usnesení z 21. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 27. 11. 2019
K bodu č. 1 Schválení programu RM
dne 27. 11. 2019
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.1.1., 2019.21.1.2.:
rada města
I. schvaluje
doplnění programu jednání dne 27. 11. 2019
II. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání RM dne
27. 11. 2019
(I)Hlasování o doplnění programu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
(II)Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Kontrola usnesení RM
ze dne 6. 11. 2019
Rada města
bere na vědomí
kontrolu usnesení RM ze dne 6. 11. 2019
K bodu č. 3 Přijímání dětí do dětské skupiny
města Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.3.1., 2019.21.3.2.:
rada města
I. schvaluje
kritéria pro přijetí dítěte do dětské skupiny města
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Vyšší Brod
II. rozhoduje
na základě přijatých přihlášek a v souladu s kritérii o přijetí dětí do dětské skupiny města Vyšší
Brod
(I) Hlasování o schválení kritérií přijetí:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
(II) Hlasování o přijetí dětí do DS:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 4 Bytová a sociální komise
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.4.2.:
rada města
I. bere na vědomí
prodloužení nájemních smluv na byty v majetku
města o tři měsíce do 29. 2. 2020.
II. souhlasí
s přepisem nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 275
v ulici Zahradní Vyšší Brod, umístěném na p. č. st.
412, k. ú. Vyšší Brod z nájemce na jeho bratra
z důvodu zdravotního stavu nájemce, v případě
že oba podají žádost o přepis nájemní smlouvy;
nová nájemní smlouva bude sepsána na dobu
jednoho roku s automatickým prodloužením o 3
měsíce s podmínkou složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.
(II) Hlasování o možnosti přepisu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Setrvání kontaktního pracoviště
Úřadu práce ve Vyšším Brodě
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.5.1.:
rada města schvaluje
záměr výpůjčky části objektu č. p. 200 umístěné
na pozemku p. č. st. 266/1 v k. ú. Vyšší Brod mezi
městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČO: 00246191 a Úřadem práce České republiky
– krajská pobočka České Budějovice, Klavíková
1570/7, 370 0 4 České Budějovice, IČO: 72496991
na dobu určitou do 30. 6. 2020
Hlasování o zápůjčce prostor:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Stanovisko společnosti Stavební
poradna, spol. s r.o. k uplatnění škody ve věci veřejné zakázky „víceúčelového školního
hřiště“
Rada města
bere na vědomí
stanovisko společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o. České Budějovice s tím, že tuto záležitost
projedná ZM za přítomnosti právníka města.

K bodu č. 7 Zveřejnění záměru pronájmu části
pozemků č. 1194/5 a 1718/1 v k.ú. Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.7.1.:
rada města schvaluje
v souladu s § 39, odst.1, zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
pronájmu části pozemku KN p.č.1194/5 a 1718/1
o výměře 50 m2 v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na LV č.10001 pro město Vyšší Brod a k. ú. Vyšší
Brod u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště Český Krumlov.
Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci parkoviště v ulici Pohraniční
stráže
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.9.1.:
rada města souhlasí
s projektovou dokumentaci stavby Parkoviště
Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže, zpracovanou
Ing. Martinem Ertlem
Hlasování o souhlasu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková,
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Žádost o vyjádření ke stavbě sdělovacího zařízení – optokabel ZTV Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.10.1.:
rada města souhlasí
se záměrem stavby ZTV Vyšší Brod – optokabel
STARNET na pozemku p. č. 1194/20, k. ú. Vyšší
Brod
Hlasování o souhlasu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková,
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Ocenění bezplatných dárců krve
města Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.11.1.:
rada města schvaluje
dle § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů poskytnutí peněžitého daru bezplatnému dárci krve za 80. odběr
ve výši 2.000, Kč
Hlasování o daru:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Žádost Domova důchodců Horní
Planá o finanční dar na nákup zdravotnického
přístroje
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.12.1.:
rada města pozastavuje

rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku
ve výší 5.000 Kč pro Domov důchodců Horní
Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá, IČO:
00665746, na pořízení zdravotnického přístroje –
elektrické odsávačky hlenů.
Hlasování o pozastavení rozhodnutí:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Žádost o finanční dar Nemocnici
Český Krumlov
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.13.1.:
rada města schvaluje
finanční dar ve výši 5.000 Kč jako příspěvek na vánoční dobročinné odpoledne Jihočeské hospodářské komory, oblastní kanceláře Český Krumlov na podporu oddělení LDN Nemocnice Český
Krumlov.
Hlasování o příspěvku:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14 Žádost obce Malšín – zimní údržba
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.14.1.:
rada města
schvaluje
žádost Obce Malšín, Malšín 24, IČO: 00475475
o provádění zimní údržby na části jejího katastru,
na provádění zimní údržby bude mezi městem
Vyšší Brod a obcí Malšín uzavřena smlouva.
Hlasování o provádění zimní údržby:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Stanovení ceny tepla na rok 2020
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.15.1.:
rada města schvaluje
předběžnou cenu tepla pro rok 2020 ve výši
683 Kč za 1 GJ při kalkulovaném zisku 900.000 Kč.
Hlasování o předběžné ceně tepla 2020:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

PROTI: Kulík
ZDRŽEL SE: Voráčková NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Darovací smlouva – ROP
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.17.1.:
rada města
schvaluje
znění a uzavření darovací smlouvy mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad se
sídlem Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice, IČO: 75086999 a městem Vyšší Brod se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 00246191.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Souhlas s uzavřením nájemní
smlouvy – ZŠ a MŠ a p. Lísal
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.18.1.:
rada města schvaluje
smlouvu o pronájmu nebytových prostor v č.p.
201 ul. Míru, 382 73 Vyšší Brod uzavřenou mezi
Základní školou a Mateřskou školou Vyšší Brod,
Náměstí 58, IČO: 60084391 a Karlem Lísalem,
Pohraniční stráže 308, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 60639148
Hlasování o souhlasu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kulík, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
z 21. schůze Rady města Vyšší Brod
dne 27. 11. 2019
K bodu č. 8 Zveřejnění záměru pronájmu části
pozemků č. 1194/5 v k.ú. Vyšší Brod o výměře
60 m2
Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: Kulík
PROTI: Straka, Voráčková, Vidlák
ZDRŽEL SE: Zálešák
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 19 Návrh rozpočtu města na rok
2020
Bod byl projednán, usnesení nebylo přijato.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 

K bodu č. 16 Změna rozdělení plateb příspěvku Energoggrass, s.r.o.

Bc. Jan Straka
místostarosta

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.21.16.1.:
rada města schvaluje
úpravu výše ročního příspěvku od společnosti
Energograss, s.r.o., Domoradická 87, Český Krumlov, IČ: 28134877, na údržbu a opravu komunikace Čertovka – Dolní Jílovice – Kyselov dle
předloženého návrhu.
Hlasování o úpravě příspěvku:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák

Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města v únoru 2020.
Přesný termín bude zveřejněn
na www stránkách města a v dalším
vyšebrodském zpravodaji.
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Ve zdravém těle,
zdravý duch
aneb sportem k (ne)trvalé invaliditě

C

hůze, běh, kolo i tanec, abys je zvládl, nemusíš být sportovní borec.
Vánoce jsou za námi a další významnou akcí je letní dovolená.
V tu chvíli se spustí v mysli známá otázka: „Jak budu letos v plavkách
vypadat?!“
Tady si dovolím malou vsuvku: „Budeme vypadat, tak, jak se budeme
cítit.“ Jde o nastavení mysli a odpoutání se od názorů okolí. Ale o tom
třeba později.

Obrázky od Vltavy
P. F. 2020

Silvestr je spojen s předsevzetími, které se nejčastěji týkají postavy.
Aby ne! Konec roku trávíme v obložení cukroví, chlebíčků, salátů a řízků. Ten, kdo se brání nejvíc, dostane u babičky dvojí nášup.

Tobě, stříbrná Řeko přeširoká…

která přinášíš život, krásu a štěstí našemu rodnému kraji s erbem růže
alpské v peřejích stříbrných, vkládám verše českého básníka Josefa
Kainara…
„Má stříbrná řeko já se vracímtvým vlažným proudem domů se vracím
Po březích z hadrů v smetácích z palem to je má zaslíbená zem…“
Jsi věčnou inspirací pro všechny duše citlivé a romantické – přes
všechna příkoří a ponížení zůstávej prosím laskavou a milující matkou
i pro generace, které po nás přijdou… 

S Divočinou Vltavy

Jaroslav Jonáš

V tomto novém „seriálu“ bych vám ráda představila pohyb jako
způsob relaxace, uvolnění mysli a hlavně hýbání se s radostí v srdci.
Zahájíme chůzí, kterou zvládneme všichni od rovinek, lesních pěšinek,
až po strmé kopce. 
Ať rok 2020 je ve znamení rozhýbání energií.

Andrea Stupková
www.harmoniaspiralis.wixsite.com/andreastupkova

Skiareál Lipno přeje všem nerušené a pohodové svátky, hodně štěstí a zdraví v roce 2020.
Snad se všichni potkáme na svahu.
testovačky Rossignol Demo Tour. Tato již tradiční akce nabídne kromě stovek lyží i doprovodný program.
31. ledna by si měli červeně zaškrtnout všichni jedničkáři, protože pokud ukáží vysvědčení
se samými, tak budou lyžovat za 20 Kč. V tento den startuje také oblíbená lyžařská reality
show S ČT Sport na vrchol. Závodit budete
moci do 2. února.

Leden je ve Skiareálu Lipno plný akcí
Celkem 10 akcí si pro své návštěvníky připravil na leden Skiareál Lipno. Chybět nebudou
Tři králové, testovačka a v závěru měsíce i oblíbený rodinný závod S ČT Sport na vrchol.
Na Tři krále se mohou těšit zejména ti nejmenší lyžaři. Tito koledníci se objeví ve Foxparku sobotu 4. ledna, a to v čele s lišákem
Foxem, který si pro děti připravil zábavný program spojený právě s touto tradicí.
O víkendu od 25. do 26. ledna si budete moci vyzkoušet lyže značky Rossignol v rámci
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Těšit se budete moci také na rodinný závod
MCDonalds Winter Cup a na velblouda s lamou. Tyto dvě akce ještě nemáme termínově
potvrzené – sledujte tak www.lipno.info

Kalendář akcí leden
1. 1. Novoroční výstup na Stezku korunami
stromů
4. 1. Tři Králové na Lipně
4. 1. Den s handicapem
10. – 12. 1. Skicamp
11. 1. Sobota s Lipno bez bariér
18. 1. Sobota Lipno bez bariér
25. – 26. 1. Rossignol Demo Tour
31. 1. Jedničkáři lyžují za dvacku
31. 1. – 2. 2. S ČT Sport na vrchol

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem
na začátku roku 2020 popřál, ať je tento rok lepší
než předchozí. Ať k sobě máme blíž, ať si více
nasloucháme, ať jsme v sobě schopni nalézt pochopení
a toleranci jakou vyžadujeme od svého okolí.
Mnoho příjemných a šťastných okamžiků prožitých nejen ve Vyšším Brodě
Vám za KDU-ČSL přeje
Michal Kulík

Cestovatelské promítání

VYŠŠÍ BROD od 18 hod.
20. 1. PODKARPATSKÁ RUS
aneb Byl Nikola Šuhaj národní hrdina
nebo pouhý zločinec? – Martin Mitáš
Podkarpatská Rus je území, které na východě navazuje na Slovensko a dnes je součástí
Ukrajiny. V období mezi světovými válkami
však bylo součástí Československa a i dnes

je propojena s Českem množstvím zahraničních dělníků z této oblasti. V kraji osázeném
hřebeny Karpatských hor zanechala však své
stopy i předcházející éra Uherska a pozdější
čas Sovětského Svazu. Malá města v nížinách
stráží mohutné hrady či jejich zříceniny, malebnost vesnic v horách dokreslují dřevěné
kostely a po stráních rozeseté oborohy. V nížině řeky Tisy na hranicích s Maďarskem jsou
stráně porostlé vinohrady. U Rumunska se pro

změnu nacházejí mohutná ložiska soli kamenné a vesnické domy mají rozměry menších
zámečků. Přepestrý a malebný je tento kout
Evropy. Aspoň trošku nahlédnout do jeho krás
a rozhlédnout se po hřebenech hor můžete
na naší přednášce s promítáním. Koločavu
o okolí proslavil Ivan Olbracht zejména svým
dílem o Nikolu Šuhajovi. Jestli byl jen pouhým
loupežníkem či národním hrdinou nám osvětlí
průvodce Martin Mitáš.

17. 2. TRANSSIBIŘSKÁ
aneb Lze přežít střízlivý nejdelší trať světa? – Ivo Dokoupil
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
Ruská jízda po nejdelší a nejslavnější trati světa (9288 km) z Moskvy
přes Tatarstán, Ural, Bajkal, Burjatskou republiku až do magického
Vladivostoku, místy po stopách našich legionářů. Za oknem nám budou ubíhat zlátnoucí sibiřské lesy a po cestě několikrát vystoupíme,
abychom navštívili ta nejznámější místa na trati a dokoupili tu ryby,
tu boty nebo televize… Projedeme oblastmi obývanými různými národy a ochutnáme speciality regionálních kuchyní – ruské, tatarské,
mongolské, kavkazské, čínské. S cestovatelem Ivo Dokoupilem, který
na východ od Košic jezdí vlakem již 30 let. 

23. 3. KURDISTÁN
aneb Přežily nejstarší lidské stavby působení Islámského státu?
– Petr Srp
DIVOKÝM KURDISTÁNEM
S Petrem Srpem nahlédneme, jak a kde žijí hrdí a houževnatí Kurdové
– jeden z nejpočetnějších národů bez vlastního státu, na jehož bedrech zejména ležel velký díl boje proti Islámskému státu. Žijí na území, kde kdysi přistál Noe a kde započalo znovuzrození lidstva, kde
v běhu dějin zanechaly své stopy mnohé velké národy – Chetité, Židé,
Arméni, Arabové... Tedy pestrý kaleidoskop etnik, kultur i krvavých
příběhů. Lze tu stále nalézt nejstarší lidské stavby světa, starověké
obří sochy, starobylá města, kostely i mešity?
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Čtenářský koutek
Papoušková Eva – Vombat Jirka je statečný
Liška Vilhelmína, která plánovala sežrat celou
vombatí rodinku, neslavně ostrouhá způsobem, jakým se to ve skutečnosti děje i v moudré přírodě.
Kovář Karel – iPohádka
Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu? Odpověď čeká nejen za devatero horami a devatero plastem znečištěnými
řekami, ale i v této knize!

Vážení čtenáři,
Vítám Vás poprvé v tomto roce u knižních
novinek. Věřím, že i tentokrát najdete v nabídce knihu, která potěší. Přeji příjemné
čtení.


R. Ouředníková

leporela:
Kubašta Vojtěch – Dobrodružství broučka
Sluníčka
Dziubaková Emilia – Přátelství v přírodě
komiksy:
Vogt Herbert – Alisik 3
Kukkonen Janne – Lapka 2
Pearson Luke – Hilda a král hory
pro děti:
Zemanová Alžběta – Joska jede na jih
Svět Josky a jeho cesta na jih není tradiční
prázdninovou cestou.
Beer Hans – Lední medvídku kam pluješ?
Malý lední medvídek Lars žije s rodiči v zemi
věčného sněhu a ledu. Nemá ani tušení, že
existují i nějaké jiné země, které vypadají úplně jinak než jeho domov. To se ale již brzy má
změnit.
Ende Michael – O snožroutkovi
Dřímalku trápí zlé sny, a proto večer nechce
do postele. Když už si s tím neví rady ani největší mudrci z celé země, začne sám pan král
pátrat po celém světě po nějakém léku, který
by princezničce pomohl.
Keanny Jeff – Deník malého poseroutky 14
Rosocha Martin – Pohádky o vzducholodích
Knížka představuje třicet pohádkových příběhů o vzducholodích z celého světa, od té úplně první, kterou si vysnil hrabě von Zeppelin,
když sletěl z višně, až po tu poslední, která létá
s pohádkami na dobrou noc.
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Parvela Timo – Ella v Laponsku
Ella a celá její třída vyhrála pobyt na sluncem
zalité pláži kdesi u moře. Tak proč jim kapitán
letadla přeje při vzletu šťastnou cestu do Laponska? Kam se poděly kufry? A jak je možné,
že tatínek pana učitele je ve Finsku zodpovědný za nadělování vánočních dárků?
Schottová Hanna – Fany byla při tom
Výjimečný příběh pro děti odrážející události
roku 1989 v Německu, ale i v jiných socialistických zemích, byla zpracována jako animovaný
film, který poběží u příležitosti výročí pádu
berlínské zdi.
Ende Michael – Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt
Kniha o odvaze a strachu a o tom, že ne vždy
jsou věci takové, jaké se na první pohled mají
zdát.
Soukupová Petra – Klub divných dětí
Mila má ráda ze všeho nejvíc pavouky. Petr
chodí do čtvrté třídy, ale vypadá na prvňáka.
Umí skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Katka
nemá žádné kamarády, připadá si tlustá a ošklivá. J šťastná jenom tehdy, když si čte. Franta
má nemocné nohy a musí chodit o berlích. Je
naštvaný na své postižení a bývá na lidi zlý.
Tihle čtyři se náhodou potkají. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví
čas. Pak ale společně zažijí něco, na co se nezapomíná.
Deary Terry – Darební vikingové
Deary Terry – Drsná doba kamenná

Velíšek Martin – Můj stát
Putování za českými patrony.
Fučíková Renata – Dobrých 100
Nejlepší okamžiky sta let naší republiky.
detektivky pro dospělé:
Eidler Petr – Smrt konvertity
Bauer Jan – Smrt na Karlštejně
Stabenow Dana – Chladný den pro vraždu
Kate Shugaková se po odchodu z kanceláře
návladního v Anchorage vrací do rodného
kraje na odlehlém severu Aljašky, aniž by tušila, že vzápětí dostane příležitost prokázat své
detektivní schopnosti.
Ahnhem Stefan – Motiv X
Jak chytit sériového vraha, který nikdy nezaútočí stejným způsobem dvakrát?
Adler-Olsen Jussi – Oběť 2117
V osmém dílu detektivní řady o oddělení Q
autor odhaluje Asadovu pohnutou minulost.
Atkinson Kate – Neuzavřené případy
Soukromý detektiv Jackson Brodie nemá jednoduchý život. Manželka se s ním rozvedla,
bolí ho zuby a má protivnou sekretářku. Bezprostředně za sebou se ale objeví tři z policejního hlediska „mrtvé“ případy.
Penny Louise – Nejkrutější měsíc
Když se pár místních rozhodne uspořádat
na Velikonoce seanci ve starém domě Hadleyových, aby z něj vypudili zlo, jeden z nich zemře. Hrůzou. A patrně mu na onen svět někdo
pomohl.

Přednáškový cyklus
Po stopách archeologických památek
Českokrumlovska

Boleticko
úterý 28. 1. 2020, 18 hod.
v Klubu pod kinem
přednáší Mgr. Martin Nechvíle
Zmíníme se o pravěkém osídlení
Boleticka, podrobněji se ale zaměříme
na dvě zajímavé památky:
románský kostel sv. Mikuláše
a hradiště Raciberk. 

De Castell Sebastian – Královnovrah
Páté pokračování Divnotvůrce.
Rina Lin – Kroniky prachu
Police v knihovnách jsou plné prachu, ale
i úžasných příběhů, které stojí za to číst. Jako
třeba tento.

Podvečerní čtení
Opět se setkáme při podvečerním
čtení spojeném s výtvarnou dílnou.
čtvrtek 16. ledna v 18 hod. v knihovně

naučná literatura pro děti:
Smolíková Klára – Pozor, v knihovně je kocour!
Od knihy na velkomoravském opasku
ke knihovnám na každém rohu. Mezi nimi je
i ta vyšebrodská klášterní.

S sebou přezůvky.
Vhodné pro děti starší 5 let,
mladší v doprovodu rodičů.
Budeme se těšit.

Knižní tipy:

sobem vyvražděna celá rodina a způsob se
nápadně shoduje s neobjasněnými vraždami
z roku 1811.
Kutscher Volker – Spis Vaterland
Červenec 1932, berlínská policie stojí před
záhadou: v nákladním výtahu v „Domě Vaterland“, legendárním chrámu zábavy na Postupimském náměstí, leží mrtvý muž. Vše nasvědčuje tomu, že se utopil.
Weirová Alison – Anna Klevská
Anna Klevská se stala čtvrtou manželkou Jindřicha VIII.
Vrbová Alena – Když kohout dozpíval
Rodová sága ze 17. století.

Koontz Dean – Město
Tajuplný dětský svět může být plný štěstí a radosti, ale také utrpení a smutku. V románu autor vypráví příběh talentovaného devítiletého
klavíristy Jonaha, jeho nejlepšího kamaráda
a jeho rodiny.
Weaver Tim – Žena mého života
Tři dny po Vánocích se na policejní stanici
v Charing Crossu objeví žena. Nemá mobil ani
žádný průkaz totožnosti, jen kousek papíru se
jménem soukromého vyšetřovatele Davida
Rakera. Představí se jako jeho manželka Derryn. Když na stanici dorazí Raker, je v naprostém šoku.
Morrell David – Na hraně temnoty
Na londýnském předměstí je hrůzným způ-

Ebertová Sabine – 1813: válečný požár
Evropa sténá pod Napoleonovou vládou.
Ve vykrváceném, válkou zdeptaném Sasku
čeká mnoho lidí rozhodování, které neodvolatelně změní jejich životy. Je uzavřeno příměří
a lidé čerpají naději. Ale v zákulisí si vládcové
už dávno rozdělili Evropu mezi sebou, a vyvolali tak ohromnou bitvu u Lipska – do té doby
největší válku na světě.

V

Jednalo by se o setkání 1x v měsíci – pátek
v časech 9 – 11 hod (dle zájmu). Pro zájemce
by byly dvě skupiny dle věku dítěte.
Benjamínek – pro miminka od 6 týdnů
po první krůčky
V rámci tohoto kurzu se naučíme správně manipulovat s miminkem tak, abychom podporovali jeho vývoj – pasení koníčků, přetáčení,
lezení a chůze. Dále se budeme věnovat tématům, jak vybrat vhodné boty, hračky a pomůcky, v čem miminko nosit (nosítka, šátky)
a jak si co nejlépe užít toto krásné období vzájemného objevování. Při cvičení a manipulaci
s dětmi respektujeme metody a doporučení
Evy Kiedroňové.

Hodrová Daniela – Ta blízkost
Neskrývaně autobiografický příběh, postupující v čase vpřed i vzad a střídavě podávaný
v první a třetí osobě, do sebe organicky pojímá
události ze životů blízkých i vzdálenějších lidí,
ale také vypjaté scény ze životů historických
postav.
Ringlandová Holly – Ztracené květiny
Příběh lásky, ztráty, zrady a očistné síly, který
se odehrává v mytické krajině střední Austrálie.
Morrisová Heather – Cilčina cesta
Volné pokračování knihy Tatér z Osvětimi.
Pro zajímavost:
Ocelák Radek – Větev ztracená, nalezená
Cestovní a úřední zprávy o Slovácích v Rumunsku z let 1939–1949.

Pawlowská Halina – Takhle jsem si to nepředstavovala
Humorné povídky o tom, že rodina a láska vám
nedají pokoj ani ve stáří.

Pecka Josef – Toulání za šumavskými sklárnami
Bobková Lenka – Jan Lucemburský
Slívová Lenka – Charlotta, žena T.G.M.

Pariatová Janice – Devět tváří tebe
Román složený z devíti příběhů je něžným
popisem mladé ženy, vyprávěným z pohledu
těch, s nimiž prožívá různé epizody svého života od dětství až po dospělost.

Cílek Václav – Evropa, náš domov
Kintzl Emil – Zmizelá Šumava 2

Cvičeníčka pro rodiče s dětmi
rámci projektu S knížkou do života bychom rádi zprostředkovali maminkám
s dětmi pohybové kurzy pro děti pod vedením
fyzioterapeutky Terezy Sučíkové. V knihovně
najdete vhodnou literaturu, ale využít návody
a rady v praxi s odborníkem je výhodou. Paní
Sučíková vede tyto kurzy v Krumlíku v Českém
Krumlově a předběžně jsme domluveny, že
v případě zájmu, by mohly tyto kurzy probíhat
i u nás ve Vyšším Brodě.

Trevanian – Šibumi
Byla by škoda prozradit dopředu cokoli o příběhu či hlavním hrdinovi románu, jenž je tak
perfektně vystavěný podle pravidel japonské
hry go. Čtenáři nezbývá, než aby spolu s hlavním hrdinou dosáhl onoho úžasného duchovního stavu nazývaného šibumi.

Medvídci – pro děti od 1 do 4 let
Každá hodina se skládá ze základní nauky dovedností dítěte v tomto věku: vítání se s dětmi,
nauky říkanek a písniček, cvičení dětí a rodičů,
tanečků a hraní si s dětmi, učení základních
rytmických prvků. Rodiče bývají po dobu
trvání hodiny s dětmi. Jednotlivé lekce jsou
podbarveny dětskými lidovými písničkami.
Cíl cvičení:
naučit maminky a děti základním dovednostem pohybu, zvládnutí základních rytmických
prvků, umožnit dítěti kontakt s kolektivem,
podpořit rozvoj koordinace pohybu, učit děti
formou her a zábavy poznávat vlastní tělo,
zvířátka a jejich zvuky, barvy a jiné základní
znalosti
Maximální kapacita kurzu je 8 dětí.
V případě zájmu kontaktujte knihovnu na tel: 380 746 611 nebo na e-mailu:
knihovna@mestovyssibrod.cz a to během
měsíce ledna. V případě zájmu bychom
první setkání uskutečnili v únoru. 

Bancková Claudia – Vikingové
Künzl Ernst – Germáni 

Výprodej časopisů
Ve dnech 6. – 24. ledna
proběhne v knihovně
výprodej vyřazených časopisů.
cena: 1 Kč /ks
Jedná se o starší ročníky titulů:
Moderní byt, Pěkné bydlení, Domov,
Flóra, Krásný venkov, Rozmarýna, Dekor,
Kreativ, Dtest, Svět psů, Gurmet, Apetit. 

Mrňata v knihovně
Pro děti do tří let a jejich rodiče.
Přijďte do knihovny strávit společný čas
s knihou, čtením, pohybem a hrou.
ve středu 22. ledna v 10 hodin
Účast není podmíněna registrací
v knihovně.
Budeme se těšit.
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Advent ve Vyšším Brodě
Mikulášská nadílka

Rozsvícení vánočního stromu
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Vánoční inspirace

Výsledek kurzu techniky zdobení perníčků.
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dozajista ochotnou recepční slečnou Kneiflovou. Ale abych neodbíhal od tématu. Nově
tedy bude ordinace ve Vyšším Brodě v pondělí
od 13:00 do 16:00 pro návštěvy, které nelze
naplánovat předem. Samozřejmě i v těchto
časech můžeme využít termínu na online objednání. Od 16:00 do 18:00 nadále zůstává
ordinace vyhrazena pro objednané pacienty
na preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, vyšetření pro správu sociálního zabezpečení apod. Tyto časy nelze objednat online,
ale je nutná předchozí domluva se sestřičkou,
vzhledem k povaze vyšetření.

Lékař radí
Na prvním místě je nutné upozornit na změnu
ordinačních hodin a rozložení v jednotlivých
ordinacích.
Nově bude diabetologická ambulance pro nekomplikované diabetiky, tj. ti, kteří jsou na tabletkách, ne v pondělí od 15:00 ve Vyšším Brodě, ale nově v úterý od 11 hodin ve Vyšším
Brodě. Změna byla nutná vzhledem k velkému pondělnímu zájmu a tento časový úsek.
Kumulace lidí byla neúprosná, a tak reagujeme na rozšíření těchto hodin pro „akutní“
péči. Nově tedy v pondělí bude čas na ošetření pro pacienty, kteří se nemohou z nějakého důvodu předem objednat přes náš web
https://www.drbenc.cz/online/, pro ty, co ještě
nejsou v našem systému zavedeni, je nutno
nejdříve udělat registraci na tomto portálu
přes https://www.drbenc.cz/online/registrace.
html, těm, kterým se nedaří registrace, tak
za A/ buď dělají něco špatně, což je nejčastější
příčina, nebo za B/ nejsou u nás registrováni k datu vzniku tohoto portálu a je nutné
jejich ruční doplnění do databáze. V tomto
případě Vás musím odkázat na osobní návštěvu naší recepce a vyplnění údajů s naší

Dále doufáme, že pro Vás v novém roce otevřeme novou a modernizovanou ordinaci
v Loučovicích se vším standardem, na který
jste zvyklí z Vyššího Brodu. V současné době
jsme v jednání ohledně podnájmu s obcí Loučovice. Adresa zůstává stejná, jen bychom
se pro pamětníky přesunuli zpět tam, kde
má drahá matka začínala, tj. do 1. patra nad
lékárnou. Prostor nicméně potřebuje zásadní
rekonstrukci a je tedy nutné počítat s realizací
až konce kalendářního roku 2020.

2 sklenice vody
1 hrnek kávy

Vyznačte každé močení
křížkem v daném časovém
rozmezí.
X

X

X

X

X

Mikční deník – 2. den
Vyznačte každý pocit
silného nucení na močení
v daném časovém rozmezí.
X

X

X

Zakroužkujte, kolikrát došlo
v daném časovém rozmezí
k nechtěnému úniku moči.
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Při jaké činnosti
došlo k úniku moči?

Datum:
Čas:

smích, zvedání nákupu

Příklad

Uveďte druh
a množství
vypitých tekutin.
2 sklenice vody
1 hrnek kávy

Vyznačte každé močení
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Vyznačte každý pocit
silného nucení na močení
v daném časovém rozmezí.
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Zakroužkujte, kolikrát došlo
v daném časovém rozmezí
k nechtěnému úniku moči.
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Celkem

MoliCare® Lady a Men
n

MoliCare® Lady a Men Pants

MoliCare® Mobile

Speciální vložky pro
lehký únik moči
oči
pro ženy i muže
že

Diskretní kalhotky pro
střední až těžký únik
moči pro ženy a muže

Natahovací kalhotky
pro střední a těžký únik
moči pro ženy i muže

Mikční karta Hartman.
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Stupně inkontinence jsou 3.
Pro ty, kteří jsou šikovní a pracují s internetem a chodí k nám pro inkontinenční pomůcky, prosím vyplnění jednoduchého dotazníku

Vzorky inkontinenčních pomůcek ZDARMA a řadu dalších důležitých informací
o problematice úniku moči získáte na bezplatné lince 800 100 150 nebo na www.moliklub.cz

Při jaké činnosti
došlo k úniku moči?
smích, zvedání nákupu

825 581 (03/19)

Příklad

Uveďte druh
a množství
vypitých tekutin.

A přecházíme na další novinku, někteří z Vás
již postřehli novinku ohledně pravidel předepisování zdravotnických prostředků. Nově bohužel již nepředepisujeme WC křesla a některé
další PZT (zdravotnické prostředky) dále je nově od 1. 12. 2019 nutné na poukazech na „vložky” (vložky a jiné inkontinenční pomůcky) uvádět stupeň a typ inkontinence, který musí být
ve zdravotnické dokumentaci uveden.

Další neméně důležitou a zásadní změnou je
vstup platnosti novely zákona č. 187/2006
Sb. o nemocenském pojištění, která zavádí
elektronickou neschopenku. Tento zákon zároveň stanoví povinnosti a oprávnění lékařů

Mikční deník – 1. den

Čas:

Ve zkratce:
• Povinnost vystavit PN ( neschopenku) má ten
lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat
jeho práci. Toto platí pro všechny odbornosti
tj. pokud budete jako první ošetření na chirurgické ambulanci, interní ambulanci, psychiatrii, ušní-nosní-krční, oční, gynekologické
amb. aj. nebo pokud budete hospitalizování
v nemocnici atd. je povinností pro lékaře
všech odborností Vám tuto PN vystavit. Jedinou výjimkou je lékařská pohotovostní služba a záchranná služba.
• Povinnost vést tuto PN má ten lékař, který
pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje
termíny kontrol atd.
• Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní
neschopnost v případě, kdy není pro dané
onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický
lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost!!!
•
Z výše uvedeného tedy plyne, že pokud
za námi přijdete od jiného lékaře, který Vás
pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení a vedení PN, nebudeme Vám moci vyhovět. Nežádejte prosím tedy po nás, abychom
porušovali zákon a riskovali sankce.
• Zavčas žádejte vystavení PN, tam kde bude
léčeni.

Další důležitá změna se nachází ve čtvrteční
den! Zde by měli zbystřit všichni pacienti,
kteří navštěvovali v tento den ordinaci v Loučovicích. To již nově nebude možné. Tento
den bude ordinace pouze ve Vyšším Brodě.
tj. od 7:00 ( dozajista víte, že jsme tam běžně
od 6:30 ) do 11:00 od 11:00 poté budou místa
vyhrazena na objednání tj. preventivní prohlídky, OSSZ, předoperační vyšetření a jiné.
Tato změna musela být zavedena z důvodů
organizačních a náročnosti přejezdů mezi jednotlivými pracovišti. Jako doteď platí, že je
možné navštívit jakoukoliv ordinaci z našich
současných bez ohledu na místo bydliště. Ordinační hodiny v pátek zůstávají nadále bez
změny a jsme pouze v Loučovicích.

Vážení pacienti,
v novém roce jsme si pro Vás my jako ordinace
a stát jako tvůrce zákonů připravili několik zásadních změn, které se Vás dozajista v běžném
životě v kontaktu s lékařskou péčí dotknou.

Datum:

v souvislosti s vystavováním a vedením dočasné pracovní neschopnosti a ukládá sankce
za jejich porušení.

na internetu
https://www.moliklub.cz/absorpcni-pomucky/
pruvodce .
Na konci Vám tento jednoduchý testík pomůže určit typ inkontinence s jeho výsledkem
pak navštivte naši ambulanci a my provedeme
zápis do karty. Dále je možno vyplnit mikční
kartu, které je k dispozici v naší ambulanci,
na vyžádání nebo navštívit svého urologa, pokud k nějakému již chodíte.
Pozor určení stupně inkontinence je zásadní
pro úhradu těchto pomůcek.
Nově je stanovena pro I stupně inkontinence
15% spoluúčast, u II stupně 10% spoluúčast
u III. stupně pak nadále 0% spoluúčast.
Klasifikace močové inkontinence
podle závažnosti
I. stupeň (lehká forma)
Únik moči při náhlém, velkém zvýšení nitrobřišního tlaku (smích, kašel, kýchnutí). Ztráta
moči během čtyř hodin je 50–100 ml
II. stupeň (střední forma)
Únik moči při mírnějším zvýšení nitrobřišního
tlaku (chůze po schodech, lehčí fyzická práce).
Ztráta moči během čtyř hodin je 100–200 ml.
III. stupeň (těžká forma)
Moč uniká při minimální fyzické námaze nebo
trvale bez možnosti jakkoli kontrolovat tento
stav. Ztráta moči během čtyř hodin je 200–300
a více ml.
Z výše uvedené plyne i stanovení. Co k tomu
potřebujete 1x kuchyňská váha, vaše současné inkontinenční pomůcky a 4 hodinová hra,
kterou můžeme Zvaž si svojí vložku.
Návod: suchou nepoužitou inkontinenční pomůcku vložte na kuchyňskou váhu a zaznamenejte její hmotnost.
2)aplikujte tuto inkontinenční pomůcku
a noste aktivně 4 hodiny. (v případě potřeby
vložte v mezičase novou)
3) vložku/kalhotky/planu po 4 hodinách zvažte na kuchyňské váze číslo zaznamenejte
4) výsledek vypočtěte jako součet všech suchých inkontinenčních pomůcek za 4 hodiny mínus součet všech použitých inkontinenčních pomůcek za 4 hodiny. Tento rozdíl
bude mít zápornou hodnotu od 0 do xxx
mg, dkg, kg. Pokud budeme orientačně počítat, že 1 ml moče = 1 mg výsledek je jasný.
S touto informací nás navštivte. Jako přílohu
přineste i vyplněnou mikční kartu. Bude-li
to možné.

automaticky se předpokládá III stupeň inkontinence a nebudeme po Vás toto vážení požadovat. To samé platí při inkontinenci kombinované tj. moči + stolice. Toto bohužel není náš
výmysl, ale nové nastavení úhrad od pojišťoven. Případné stížnosti tedy obracejte na Vaši
pobočku zdravotní pojišťovny.
A poslední bod mého elaborátu: Prosím
všechny pacienty, kteří po nás žádají předpis
léku na vysoký krevní tlak, aby jednou za 1/2
roku navštívili naší ordinaci osobně a nechali si přeměřit tlak u nás. Musíme tento údaj
uvádět ve zdravotnické dokumentaci a není
možné předepisovat opakovaně tyto léky, aniž
bychom kontrolovali, jestli fungují a je léčba
nastavená dobře. Dále bohužel také není mož-

Pokud používáte obyčejné vložky je poměrně
logické, že únik moči nebude II stupeň a více.
Analogicky pokud používá plenkové kalhotky

Pro ty co jste dočetli až sem, přeji šťastný a veselý rok 2020 za celý kolektiv ordinace praktického lékaře. 

Nově pokud budou pacienti chtít zaslat erecept na telefon či email
bude vyžadován tento souhlas, erecept bude možno zaslat pouze na telefon
uvedeném v tomto souhlasu.

Ordinace všeobecného praktického lékaře – MUDr. Marie Bencová - praktická lékařka, Loučovice 290, 38276 Loučovice, Míru
164 Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou 47, 38218

www.drbenc.cz

Záznam o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu a dalších
služeb
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášky č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci a nařízení (EU)
2016/679 (GDPR)

Jméno a příjmení pacienta: ………………………………………………....

RČ.: ……………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………….

kód ZP: ……………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce1……………………………………………………..........………….

Pro ověření oprávnění ke sdělení citlivých osobní a zdravotní údajů při zprostředkované
(přes jinou osobu), telefonické či elektronické komunikaci bude vyžadováno uvedení níže
uvedeného hesla:
………………………………………………………..
Ověřený email:

Ověřené mobilní telefonní číslo:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Dále uděluji svůj souhlas k níže uvedeným úkonům a službám:
•

na vyžádání po dohodě odeslat heslo pro komunikaci na uvedený ověřený email či telefon

□ ano

•

□ ano

•

□ ne

telefonicky sdělovat informace o mém zdravotním stavu osobám, které volají z uvedeného
ověřeného telefonního čísla i bez použití hesla pro komunikaci

□ ne

osobní vyzvednutí předpisů či jiných dokumentů pro moji osobu (předpisy na léky, zdrav. pomůcky,
lékařské zprávy atp…) osobou, která uvede, že jsou osobou blízkou (ve smyslu §22 Občanského zákoníku
- je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner, atp...) i bez použití hesla pro komunikaci

□ ano

□ ne

Beru na vědomí, že pracoviště společnosti je výukovým zdravotnickým zařízením a svým podpisem
níže dávám souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace osobám získávajícím způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání a prohlubujícím si kvalifikaci (např. studenti zdravotnických škol,
lékařských fakult, stážující zdravotničtí pracovníci apod.), které jsou ze zákona vázány povinností
mlčenlivosti ohledně všech skutečností, které se dozvěděly ze zdravotnické dokumentace.
Byl(a) jsem informován(a) i o vědecko-výzkumné povaze zdravotnického zařízení a beru na vědomí, že
údaje z mé zdravotnické dokumentace mohou být statisticky (tj. bez jakýchkoli identifikačních údajů o
mé osobě) zpracovávány k vědeckým účelům.

V ….................... dne: ..........................

Berte prosím na vědomí, že bez zápisu v dokumentaci nebude možné předepsat inkontinenční pomůcky.

né jen Vaše dobrozdání, že máte takový nebo
onaký tlak doma. Protože standardy měření
probíhají také ve zdravotnických zařízeních
a ne v domácích podmínkách. Pokud chcete
mít úplnou jistotu, tak všem našim pacientům umožňujeme nasazení tlakového Holteru
na 24 hodin a ověření funkčnosti zavedené terapie nejvalidnějším způsobem. Tento přístroj
Váš TK v nastavených intervalech měří, a to
i v noci, což je pro některé pacienty ne úplně
příjemné, protože to kvalitu spánku nezvyšuje. Nicméně výsledky jsou mnohem přesnější
než jiná prováděná měření.

podpis: ....................................................
pacient (zákonný zástupce)

1

činí-li prohlášení zákonný zástupce

1/1
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HLUBOKÁ CUP – DEVÍTKA závěrečný turnaj roku 2019
1. 12. 2019 proběhl poslední turnaj v Hluboké
nad Vltavou. Účastnilo se 23 hráčů a po základním kole skončil na 8. místě PAVEL HRON.
IVAN a LIBOR nezahráli moc dobře v 1. kole,
restartovali a tím se dostali do finále. IVAN se
dostal na krásné 2. místo s ø 232.

Ve finále se rozehrál LIBOR STANĚK a obsadil
celkové 2. místo s ø 238,5. IVAN ANTALÍK obsadil celkové 14. místo s ø 175,75 a PAVEL HRON
16. místo s ø 173,25.
Celkové pořadí za rok 2019 – Hluboká cup
4. místo LIBOR STANĚK 174 bodů
15. místo IVAN ANTALÍK 110 bodů
19. místo PAVEL HRON 81 bodů
20. místo LUDVÍK FURIK 76 bodů
27. místo ZDENĚK DAVID 20 bodů

Táborský bowling SOJČÁK ovládli
vyšebrodští amatéři
V sobotu 16. 11. 2019 proběhl v Táboře 5. turnaj o dvojnásobné bodování. Za účasti 34 hráčů jsme na začátku turnaje uctili památku
minutou ticha za zesnulého kamaráda Jaroslava Slípku a pak jsme se dali do bojů. Turnaje
prošel hladce až do vítězství LIBOR STANĚK
s ø 189,25 a vyhrál 3 poháry (nejlepší rovinář, vítěz kategorie a celkový vítěz turnaje).
Na 4. místě skončil IVAN ANTALÍK s ø 169,38
a 2. v kategorii. 

Další „META“

S

radostí našim fanouškům oznamujeme,
že tým „STS CHVOJKOVICE VYŠŠÍ BROD“
naplnil své předsevzetí pro rok 2019 a to postoupit do II. ligy ABL České Budějovice a tak
se i stalo.
Hráči dřeli do poslední hry. Libor Staněk obhájil kapitánskou pásku a byl vyhlášen nejlepším
hráčem celé ligy.
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Celkově byl rok 2019 velmi úspěšný, zářili jsme
nejen jako jednotlivci, ale hlavně jako celý tým
na jihočeské scéně, celorepublikově, mezinárodně (Slovensko).
V roce 2020 budeme bojovat:
– ve II. lize ABL České Budějovice
– v I. lize ABL Český Krumlov
– na turnajích: České Budějovice, Český Krum-

lov, Hluboká nad Vltavou, Tábor, Pardubice,
Praha, na mistrovství Jižních Čech, na mistrovství České REPUBLIKY.
Všem čtenářům a fanouškům přejeme úspěšný rok 2020 za tým STS – Libor Staněk, Ludvík
Furik, Ivan Antalík, Pavel Hron, Miroslav Vítek,
Zdeněk David. 
Ludvík Furik

Vyšší Brod na čele druhé ligy
P

řed zahájením druholigové soutěže, bylo
těm, kteří znají poměry ve stolním tenisu
jasné, že se v ní holky z Vyššího Brodu neztratí. I tak je však první místo po podzimní části
velkým překvapením.
Velmi mladý tým se opírá především o výkony Andrey Meškánové a ve Vyšším Brodě
hostující Natálky Nečasové. Ve stolním tenisu
jsou hráči hodnoceni nejen výsledky družstva, ale také procentuální úspěšností v soutěži. Tu s převahou vede Meškánová. Za celou podzimní část soutěže zaznamenala jen
jednu porážku. Těsně za ní je Nečasová a třetí
vzadu vše jistí Šárka Procházková. Ta jako by
bodovala na požádání. Když je nutné udělat
důležitý bod, nastoupí Šárka a nějak to vyválčí. S Vlašimí, Elizzou Praha a hlavně v Táboře
věkem nejstarší hvězda z Vyššího Brodu dokazuje, že je na ní spoleh. Ligu za Vyšší Brod
hraje na střídavý start také čtrnáctiletá Aneta
Dubravcová. Mladá, dravá, silná, drzá, razantní
školačka si svými výkony v mateřském klubu

Sokol Lhenice o místo ve yšebrodském týmu
doslova říkala. Aneta je také skvělá deblistka, a báječně si rozumí s Meškánovou. Spolu
ve dvojici dokázaly např. v Linci vyprovodit
národní tým Rakouska tak, že to mladé Rakušanky nestačily ani počítat. Matka draků, jak ji
v Brodě všichni říkají, smí hrát v jarní soutěži
za Vyšší Brod už jen čtyři zápasy a bude nutné důkladně zvážit, do kterých Dubravcovou
nasadit.
V klubu se přes léto musely změnit priority a tak se vše točí převážně kolem ligové
soutěže. Nicméně na ostatní se nezapomíná.
Andrea Petrů s Aničkou Jarošovou vyhrály
Krajský přebor družstev starších žákyň a zajistily si účast na Mistrovství ČR v Ostravě. Dorostenky podobný turnaj teprve čeká ale dá

TABULKA 2. LIGA ŽEN SKUPINA A
družstvo

se předpokládat, že postoupí ve své kategorii
také. Ondra Levai je průběžně v bodovém
hodnocení mladších žáků na prvním místě
v Jihočeském kraji.
Čtyřčlenná tréninková skupina ve složení:
Sourozenci Mikešovi, Matěj Štrbák a Vanesa
Vaverová se dere vpřed každým odehraným
turnajem. Každý trénink je znát, že se něco
zlepšilo. Zde čeká stolní tenis ve Vyšším Brodě
opravdu velká kvalita. Co přinese trochu chaotická směs předškoláků, prvňáků a druháků,
mezi nimiž se pohybují i o něco starší děti, jež
začínají s ping-pongem, zatím nelze předvídat. Zde se musí čekat. Jednak na to, až se
projeví, či neprojeví talent, ale také na to, až si
děti začnou uvědomovat náročnost sportování. 
pm

počet
utkání

V

R

P

K

skóre

body

KST ZŠ VYŠŠÍ BROD

9

8

0

1

0

61/29

25

TTC KOVÁŘOV

9

6

1

2

0

50/40

22

AC SPARTA PRAHA B

9

6

1

2

0

52/38

22

TTC ELIZZA PRAHA

9

5

1

3

0

50/40

20

TJ SLAVOJ PRAHA

9

5

1

3

0

53/37

20

TJ SOKOL STODŮLKY

9

3

1

5

0

39/51

16

TJ ABC BRANÍK

9

3

1

5

0

47/43

16

SKST VLAŠIM B

9

3

0

6

0

40/50

15

TJ SOKOL PLZEŇ V

9

3

0

6

0

40/50

15

TJ VS TÁBOR

9

0

0

9

0

18/72

9
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Co přinesl rok 2019 na hradě Rožmberk
U

česká intermezza aneb památky žijí hudbou.
Už po třinácté jsme interiéry hradu na konci
léta vyzdobili květinovými aranžemi, instalovali tematickou výstavu v galerii hradu a poslední prázdninový den připravili pro návštěvníky Hradozámeckou noc.

plynulý rok pro nás znamenal nejen spoustu odvedené práce, ale hlavně radost z ní
a ze všeho, co se v uplynulém období na hradě
podařilo realizovat.
Úspěšně pokračovaly práce na rekonstrukci
věže Jakobínky, které v tomto období finišují,
abychom mohli už v jarních měsících přivítat
první návštěvníky. Dokončena byla letos oprava helmice věže, její přikrytí šindelovou krytinou, vyhlídkový ochoz a restaurování vnitřních prostor. Součástí vznikající expozice bude
také věrný model věže včetně lešení a funkčního jeřábu, který bude trvalou připomínkou
zcela výjimečné rekonstrukce dobovými technologiemi.

K úspěchům můžeme také připočítat na 46 000
návštěvníků hradu, které jsme od začátku roku
provedli na všech prohlídkových trasách.
Myslím, že se můžeme za uplynulým obdobím
ohlédnout se ctí a vlastně i s přáním, aby i další sezóna byla neméně úspěšná.
Náš dík patří i Vám za Vaši přízeň i návštěvu
hradu či kulturních akcí, které jsme letos připravili.
Do roku 2020 Vám ze srdce přejeme vše dobré a už nyní se těšíme na další setkání s Vámi
na hradě Rožmberk.
A pokud v mrazivém tichu zaslechnete cinkání zvonu, vězte, že to není zimní pohádka,
ale po letech se nám podařilo zrestaurovat
historický hradní zvon a opět rozhýbat hodinový stroj, který je ukryt v hodinové věži. 
Za celý tým hradu Rožmberk
Andrea Čekanová, kastelánka

Řemeslné práce běží také v interiéru hradu.
Od počátku listopadu pracujeme na opravě
hlavního schodiště, jehož část v tuto chvíli
truhláři rozebírají, aby nahradili vyžilé dřevěné
prvky novými.
Na zimní měsíce ještě připravujeme rehabilitaci původní výmalby hlavní prohlídkové trasy,
resp. zatím jen některých částí někdejšího rodového muzea. Postupně bychom rádi vrátili
místnostem v prvním patře hradu jejich původní barevnost, abychom se co nejvíce přiblížili autentické podobě rodového muzea, které
zde rod Buquoy zřídil už v polovině 19. století.
Zasloužený ohlas v letních měsících přinesl
projekt S hostem na Rožmberku. Setkání s vý-

jimečnými osobnostmi v komorním prostředí
nádvoří hradu byla pro všechny mimořádným
zážitkem. Moderované rozhovory s módní návrhářkou Blankou Matragi, pilotem Dakarské
rallye Martinem Macíkem, zpravodajem Jakubem Szántó i režisérem Jiřím Strachem zaznamenával Český rozhlas a pokud jste nestihli
být s námi přímo na nádvoří hradu, záznamy
z večerů najdete na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. V každém případě se
už nyní můžete těšit na další zajímavé hosty,
které už přivítáme na hradě příští léto.
Prestižní událostí byl i koncert violoncellisty
Jiřího Bárty, který se uskutečnil v rámci letního
festivalu Jihočeské filharmonie s názvem Jiho-

Řádková inzerce
• Poštovní Muzeum Vyšší Brod přijme
na hlavní sezonu (duben – říjen), brigádníka.
Vhodné pro důchodce. Bližší informace
– p. Kocman (Správce pobočky),
tel.: 954 401 297.
• Do pivovarské pivnice Pajzl u Jakuba
ve Vyšším Brodě přijmeme číšníka/servírku na HPP nebo dle dohody. Pracovní doba
krátký/dlouhý týden. Dobré platové podmínky + bonusy. Pro bližší informace se za námi
zastav v Pajzlu u Jakuba, Vyšší Brod nebo
volej 777 244 791, 773 930 547.
Těšíme se na tebe.
• Hledám samostatný pokoj k pronájmu
na dobu neurčitou (jsme český pár)
– Vyšší Brod nebo Studánky.
Tel.: +43 664 340 9656,
What´s up: + 420 773 246 966,
email: pavelpavel@me.com
• Nabízím k pronájmu nebytový prostor
ve Vyšším Brodě – 25 m2.
Kontakt: 723 048 161, 724 073 901.
• Supermarket COOP, Lipno nad Vltavou,
Slupečná hledá: prodavač/ka, pokladní.
Více informací na: 603 426 062,
holy@jednotakaplice.cz
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d letošního roku bychom se měli na stránkách Vyšebrodského zpravodaje setkávat
pravidelně každý měsíc. Vždy pro Vás vyberu
několik pohledů na naše město a budeme si
společně povídat o tom, čím jsou snímky zajímavé, případně co všechno zachycují. Ještě
než se dostaneme k fotografiím a snímkům
na jejich podkladě vzniklých, podíváme se
na tři starší tisky přibližně z poloviny devatenáctého století. Jedná se o dvě ocelorytiny
a jednu litografii.
První věc, která nás na všech třech tiscích
na první pohled upoutá, jsou barokními cibulkami ukončené věže klášterního kostela.
Cisterciácké řádové regule (pravidla) kladou
důraz na pokoru. Z toho důvodu nebyly u cisterciáckých klášterů povolovány stavby věží.
Nicméně s pozdějším uvolňováním řádových
regulí a potřebou zavěšení zvonů, případně
umístění hodin, dochází i k výjimkám z tohoto pravidla. Není dnes zcela jisté, jak tomu
bylo ve Vyšším Brodě. Můžeme se domnívat,
že po svém dokončení ve 14. století kostel vyšebrodského kláštera patrně věž neměl. První
zmínky o věži jsou z roku 1683, kdy opat Jan
IV. Clavey zřídil nové věžní hodiny. To již věž
u kostela musela existovat. Další zmínka o věži
je z roku 1692, kdy po velkém požáru kláštera dal opat Bernard Hartinger vystavět novou
věž. V té době jsou výslovně zmiňovány dvě
věže – stará a nová. A ty také vidíme na všech
třech tiscích. Podoba hlavní věže klášterního

do
minulosti

kostela tak, jak ji známe dnes, pochází z roku
1860, kdy byla za opata Leopolda Vackáře
upravena dle plánu architekta Bernarda Grubera. Stalo se tak při rozsáhlých úpravách
a opravách klášterního kostela a kláštera u příležitosti oslavy jeho šestistého výročí založení
(1259 – 1859).
Ale pojďme se podívat na tisky podrobněji.
Začněme nejprve u prvních dvou, které nám
skýtají pohled na klášter ze skoro stejného
směru. První rytina, kde není autor uveden,
nese oproti rytině druhé (Würbsově) více
známek zjednodušení. Při prohlížení se tedy
budeme věnovat především rytině druhé
(Würbsově), která je velmi přesná a do detailů
propracovaná.
Při popisu areálu kláštera zleva doprava upoutá naši pozornost drobná věžička s cibulkovou
střechou. Jedná se o někdejší obrannou baštu
opevnění kláštera z 15. století, v době zachycení na rytině snad již sloužící jako zahradní altán při opatské zahradě. Do dneška se
tato věžička (altán) nedochovala a jsou po ní
patrné pouze mohutné základy, které tvoří
levý roh kamenné opěrné zdi nad klášterním
rybníčkem. Tato zeď je na rytině dobře zobrazena a je zakončena na pravém rohu oranžerií (okrasným skleníkem). Klášterní rybníček
viditelný není a dalo by se říci, že ho zakrývá
vegetace přímo pod zdí. Níže zobrazená vodní
plocha je již řeka Vltava. Vidíme ji také v druhé

„Hohenfurt“ – Původní oceloryt neznámého autora z díla „Das Kleine
Universum“ vydaného J. Scheiblem v roce 1840 ve Stuttgartu. Rozměr
vlastní obrazové plochy je 7 x 9,8 cm.

polovině rytiny zhruba pod soudní budovou.
Vraťme se ale zpět k opěrné zdi. Nad ní je dlouhá budova s třinácti okny v horním podlaží
a se šesti světlíky na střeše. Je to někdejší starý
konvent, který byl vystavěn v roce 1671. Je to
ta budova, kterou spatříte, když dnes vstoupíte do klášterní zahrady a pohlédnete vzhůru.
Sousední štít se šesti okny ve třech podlažích již patří jiné budově, a to opatství. Patří
k němu i vpravo napojený příčný trakt. Dnes
je v této budově umístěna pobočka pražského
poštovního muzea. Shluk střech mezi opatstvím a kostelem patří budovám, které tvoří
jádro kláštera a přiléhají z jihu ke kostelu. Jen
nejvýše zakreslená střecha by mohla patřit
klášternímu pivovaru, který stojí v klášterním
areálu o něco výše.
K samotnému klášternímu kostelu přiléhá vlevo přímo pod věží sakristie a na pravé straně
příčné lodi je zase patrná schodišťová věžice
k tzv. Rožmberské oratoři, která dnes zároveň
slouží k zavěšení zvonu umíráčku. Pod klášterním kostelem je na rytině zachycena delší
budova se šesti okny a dvěma komíny. Ta dříve
sloužila k ubytování návštěv v klášteře a byla
propojena s opatstvím. Od ní pokračuje dál
nápadně nižší budova s pěti okny, která je
na konci zakončena kolmým traktem. V dnešní
době je tato nižší budova stavebně a výškově
sjednocena s přilehlou budovou, avšak kolmý
trakt vybíhající do klášterního dvora již zanikl.

„Hohenfurth" – Původní oceloryt podle kresby Carla Würbse ryl
E. Höfer. Je součástí souboru Obrazy z naší domoviny vydaného
v roce 1845 tiskařským závodem Gotlieb Haase Söhne (Bohumila Haase
synové) v Praze. Rozměr vlastní obrazové plochy je 10,5 x 15,5 cm.
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V této dříve úřednické budově kláštera dnes
nalezneme pokladnu a návštěvnické centrum kláštera. Je pozoruhodné, že na poměrně
přesné rytině není patrný průchod touto budovou na nádvoří kláštera, kterým se vstupuje
do jeho areálu od Vltavy. Na první rytině (s rybáři) je tento průchod jasně patrný.
Vpravo vedle kostelní budovy se mezi štíhlými
stromy skrývá budova starého opatství, které
bylo roku 1651 přeměněno na lékárnu. V popředí pak vidíme poměrně výraznou stavbu,
na které je patrné i členění a ozdobné prvky
fasády. Jedná se o někdejší prelaturu vzniklou
v roce 1766 za opata Quirina Mickla. Po roce
1850 v ní byl nakrátko umístěn okresní úřad
(1850 – 1868) a okresní soud. Soud v ní zůstal
až do konce 2. světové války. Podle něj je tato
honosná budova nazývána soudní i v současné době. Dnes je však v žalostném stavu a již
dlouhou řadu let očekává své znovuvzkříšení.
Na rytině je u této budovy zvláštnost v jakémsi nedokončení střechy. Jak je na rytině patrné, střecha vlevo vybíhá vzhůru do špice, aby
vpravo hned klesla a v nižší úrovni došla až
ke konci své délky. Důvod této zvláštnosti se
ode mne nedozvíte a ani ho není možné vysvětlit uměleckou licencí autora.
Vpravo od soudní budovy spatříme další zajímavost. Tou je jakási brána ve zdi. Vzhledem
k tomu, že cesta od mostu k ní nevede a protože se za ní nacházela zahrada prelatury, nelze tvrdit, že se jednalo o vstup do klášterního

areálu. Nejspíš to bude pouze výtvarně předimenzovaná výklenková kaple, která je zde
zachována dodnes. To by mohlo potvrzovat
i její zobrazení na první rytině (s rybáři), kde
je v ní při velkém zvětšení patrný kříž. Další
dvě stavby v pravém rohu klášterního areálu
jsou překryty vegetací. Není možné je přesněji
určit. Zato velmi dobře je nad nimi patrná tzv.
Rožmberská brána a vlevo od ní jednoduchá
budova konírny. Tato část klášterního areálu je
poměrně prázdná. Chybí na ní celá řada hospodářských budov od Rožmberské brány výše
a také směrem ke starému opatství – lékárně.
To je historicky v pořádku. Zástavba celého
tohoto prostoru totiž nastane až za několik let
a pak hlavně v posledních desetiletích devatenáctého století.
Tím jsme si popsali celý areál kláštera.
Na Würbsově rytině jsou ale zachyceny i další
stavby. Zcela vpravo je to dům čp. 12 (Hrudkov)
a vlevo od něj stodola domu čp. 11 (Hrudkov),
která je dnes již zbořená. Mezi oběma domy
je patrný silniční most přes Vltavu. Je zde zachycen na správném místě, ale poměrně zjednodušeně. Nejsou zde ani sochy sv. Anny a sv.
Jana Nepomuckého, které most v té době již
přes sto let zdobily. Poslední stavbou je zcela
vlevo zachycena kaplička Panny Marie, u níž
romanticky odpočívá pasáček se stádečkem
ovcí. Kapličku tvořila zadní stěna s nehlubokým výklenkem na svatý obrázek a se dvěma
polosloupky po stranách. Od ní dopředu vybíhal jednoduše sklenutý baldachýn, který vep-

ředu spočíval na dvou kamenných sloupcích
a byl krytý jednoduchou střechou. Právě ony
kamenné sloupky se staly kapličce osudnými,
když z ní byly v osmdesátých letech 20. století
vyjmuty jedním vyšebrodským občanem. Použil je pro stavbu krbu na svém rekreačním objektu a kaplička se tak definitivně stala ruinou.
Její zbytky jsou dodnes dobře patrné vpravo
nad serpentinou silnice vedoucí do Hrudkova.
Třetím tiskem, který si prohlédneme, je umělecky velmi pěkně zpracovaná Haunova litografie. Na ní vidíme kromě areálu kláštera i samotné městečko Vyšší Brod. Je to shluk střech
zcela vlevo, kterému nahoře dominuje farní
kostel sv. Bartoloměje. Vpravo od městečka je
velmi dobře patrná kaple sv. Josefa se špitálem a věžičkou ještě s barokní cibulkou. Samostatný dům vlevo od kaple a pod městečkem
je dům čp. 15 (Hrudkov), někdejší klášterní
sýpka a později myslivna. Vidíme ho v takové
podobě, v jaké byl před tím, než byl klasicistně
přestavěn a zvýšen o poschodí. Pod klášterem
je v bujné vegetaci patrná část mostu přes Vltavu se sochou sv. Anny. V popředí vpravo pak
Vltavu přetínají kamenné rechle. Ty zde byly
zřízeny v roce 1636. Avšak po jejich poškození
velkou povodní byly roku 1666 zcela rozebrány a za použití původního materiálu vystavěny
nově. Rechle sloužily k zachycování polenového dřeva plaveného po Vltavě, jehož vyrovnané hranice můžeme vidět na břehu řeky vlevo
od nich. Odstraněny byly až při úpravě koryta
řeky Vltavy po výstavbě vyrovnávací nádrže
Lipno II v padesátých letech 20. století.
V areálu kláštera je mezi starým opatstvím
– lékárnou a Rožmberskou bránou velmi dobře patrná budova čp. 159, která na Würbsově
rytině ještě není a která vznikla kolem roku
1860. Je to onen velký dům, který spatříte
napravo, když dnes projdete Rožmberskou
bránou do areálu kláštera. Pozoruhodné je,
že na litografii má ještě uprostřed střechy výrazný štít, který byl patrně již na konci devatenáctého století po požáru střechy snesen.
Poslední, co je třeba připomenout, je fakt, že
na Haunově litografii nenalezneme současnou silnici do Loučovic. Ta byla vystavěna právě až v letech 1859 – 1860.
Všechny tři tisky, které jsme si společně
prohlédli, najdete na webových stránkách
www.vyssibrod-historicky.cz
v sekci „Rytiny a staré tisky“.

„Hohenfurth – Wyšší Brod“ – Litografii nakreslil August Carl Haun. Je součástí souboru
„Malerisch – historisches Album vom Königreich Böhmen“ (Album vedut Království českého),
které vydal v roce 1860 knihkupec a nakladatel Eduard Hölzel v Olomouci. Tištěna byla
v uměleckém závodě W. Korn v Berlíně. Rozměr vlastní obrazové plochy je 19,5 x 26,5 cm.
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Jiří Anderle

NENÍ NAD ČÍM VÁHAT!

MŮŽU VYRÁBĚT, ZLEPŠOVAT,
KOORDINOVAT

MÍ
D O B RÉ Z Á ZE
EGOVÉ
SCHOPNÍ KOL
ITŮ
Ř ADA BENEF

Dobře placená, různorodá práce v příjemném prostředí moderní firmy HAUSER,
celoevropského dodavatele chladicího nábytku a techniky. Pojďte pracovat pro
jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického regionu.

MONTÁŽNÍK / ZÁMEČNÍK
V
V
V

zajišťování výroby chladírenského nábytku
zodpovědnost za výrobu podle denního plánu
zámečnické a montážní práce

Získat tuto pozici bude snadnější, pokud:
V
V
V

máte technické vzdělání nebo praxi
jste manuálně zručný
můžete pracovat na 2 směny

Nabízíme řadu benefitů:
V
V
V

atraktivní mzda, nadstandardní příplatky
příspěvky na dojíždění, sportovní akce, letní dětské tábory
věrnostní prémie za odpracovanou dobu a mnohem více

Těšíme se
na Vás!
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Všechna volná místa na
www.hauser.cz
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VÁNOCE JSOU SVÁTKY OBDAROVÁVÁNÍ

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

14. února navštívily náš závod děti z Dětského domova Horní Planá. Přijely si nejen prohlédnout naší
výrobní halu, ale také převzít z rukou ředitele závodu Petera Jungwirtha fantastických 56 020 korun.
Rekordní částce přispěl i výtěžek 9 720 korun charitativního představení Love?…Sorry! Společnost ENGEL
k němu přičetla 18 290 korun, které vybrali mezi sebou zaměstnanci v rámci projektu Strom přání a celou částku zdvojnásobila. Získané prostředky domov investoval do nákupu kol, ale hlavně na financování cyklovýletů. Jsme rádi, že jsme
mohli opět pomoci, osudy dětí nám nejsou lhostejné.

18. června podpořila řada zaměstnanců kaplického závodu charitativní běh na podporu rodin pečujících o handicapované děti. Sbírka peněz z prodané kávy vydělala částku 18 000 korun, kterou společnost předala prostřednictvím asistentky ředitele Evy Valentové. Účast mnoha ENGEL běžců pak pomohla k dalšímu skvělému výsledku, a to výtěžku 60 000
korun pro každé podporované dítě. Pátý ročník byl věnován šestnáctileté Báře z Českých Budějovic, Martínkovi (4 roky)
ze Střížova a Karolínce (6 let) z Borotína u Tábora.
Již tradičně se firma ENGEL zapojila do charitativní akce Kabelkový veletrh. Jsme rádi, že jsme opět mohli podpořit tuto
pěknou akci, kde vlastně děláme radost hned několikrát. Poprvé, když si náš oblíbený kousek – kabelku nebo bižuterii
někdo koupí a pak ho rád nosí, následně pak vytěžená částka podpoří krásný projekt pro talentované děti.
Dne 14. listopadu se uskutečnil v areálu společnosti ENGEL bazar nepotřebného kancelářského nábytku a dalšího vybavení. Mezi zaměstnanci byl o tento „bleší trh“ veliký zájem a celkem se utržilo 22 134 korun. ENGEL se rozhodl udělat
radost místním mateřským školkám. Peníze se rozdělily mezi všechny tři školky v Kaplici a pro děti se nakoupily interaktivní knížky, stavebnice a další dárky dle přání školky. Patronkami akce se stali naši andílci Dana Ž., Lucie H. a Dominika
J. (maminky dětí v jednotlivých školkách). Radost dětí byla veliká, rozzářené oči na fotkách jsou toho důkazem…

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz
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• 6. 1. 2020 – 24. 1. 2020, Městská knihovna
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH ČASOPISŮ
• 11. 1. 2020 sobota, 10 hod., Náměstí
NOVOROČNÍ VÝŠLAP NA MARIA RAST AM STEIN
Degustace cukroví!

Čas lesů

Režie: Francois-Xavier Drouet /Francie/
2018 / 103 min

• 14. 1. 2020 úterý, 17 hod., kino
O PRINCEZNĚ A LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
Pražské CZI divadlo
Vstupné: 50 Kč / osoba

Drouet se vydává do francouzských
lesů. Jejich ploch přibývá, diverzita
však klesá. Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu?

• 16. 1. 2020 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SENIOR KLUB – MALÝ PLES

Těžaři dřeva s monstrózní mechanikou připomínající Transformers vidí
les pouze jako výdělečnou plantáž
na dřevo, kde není místo pro živé tvory. A proti nim stojí ochranáři, lesníci
či dřevorubci, kteří les chápou jako živoucí kontinuum a kteří usilují o jeho
zachování. Režisér dává nahlédnout
do každodenní rutiny pestré škály lidí
spjatých v dobrém i ve zlém s lesem.
Zpovídá je a sleduje v jejich přirozeném prostředí, aby divákům přiblížil
širší aspekty lesního hospodaření
i osobní filozofii těch, kdo se na něm
tak či onak podílejí. Ať už jako nositelé
trendů činících z lesa „továrny na dřevo“, nebo jako zastánci kultivačních
přístupů.

• 16. 1. 2020 čtvrtek 18hod, Městská knihovna
LEDNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou
• 20. 1. 2020 pondělí, 18 hod., Klub pod kinem
CESTOVATELSKÁ BESEDA
Podkarpatská Rus aneb byl Nikola Šuhaj národní hrdina
nebo pouhý zločinec?
Vstupné: 50 Kč/osoba
• 22. 1. středa, 10 hod., Městská knihovna
MRŇATA DO KNIHOVNY
Pro maminky s dětmi do 3 let
• 23. 1. 2020 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
ČAS LESŮ
Festivalový film
• 24. 1. 2020 pátek, 18 hod., Náměstí
KABARET U VÁŇŮ
Odjezd v 18:00hod z Náměstí
Vstupné a příspěvek na dopravu: 150 Kč/osoba
• 28. 1. 2020 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
PO STOPÁCH ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK
ČESKOKRUMLOVSKA: BOLETICKO
přednáší Mgr. Martin Nechvíle
pořádá Městská knihovna

Změna programu vyhrazena.

Kabaret U Váňů
24. 1. 2020

Ohrožení centrální banky
Hudební komedie málem kriminální
Cena: 150 Kč / osoba
Zájemci nechť se hlásí v Infocentru!

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 24. 1. 2020 do 12 hodin.

Zveme na promítání festivalového
filmu
23. 1. 2020 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

