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Rozšířeno o příspěvky obce Přední Výtoň

 Erich Pröll: Azory

Pátek 6. 3. 2020 v 18 hod.,
kino

 Pohádka z budíku

XIII. ročník Koncertu pro Andu

Úterý 10. 3. 2020 v 17 hod.,
kino

Sobota 28. 03. 2020 od 19 hod. v sále Hotelu Šumava
Srdečně Vás zveme na XIII. ročník charitativního Koncertu pro Andu, který se uskuteční poslední
březnovou sobotu v sále Hotelu Šumava od 19 hodin.
Těšit se můžete na kapely: Mladší žáci ZUŠ, Not Ready Boys, Siskin’s, zpěvák a kytarista Jeroen Smit,
Magma, Jiří Schelinger Memory Band, Seven’s a celý večer uzavírá B-IG.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Dětskou hematoonkologii v Českých Budějovicích.
Díky Vaší štědrosti se vloni podařilo vybrat rekordních 63.000 Kč. Za posledních dvanáct let jsme tak
společně pomohli nemocným dětem částkou přesahující půl miliónu korun. Děkujeme!
Přijďte si zavzpomínat, poslechnout dobrou muziku a pokračovat v této krásné tradici. 
Těšíme se na Vás!
Za pořadatele Vladislav Čížek

 Přednáška: Zelená úsporám

Středa 25. března 2020
v 17 hod., zasedací místnost MěÚ

Srovnání množství vyprodukovaných
odpadů ve městě a sběrném dvoře
za rok 2018 a rok 2019

Milí čtenáři,

Odpad z popelnic
Směsný komunální odpad

na co se u nás
můžete těšit
v březnu?
Příroda nabízí chvilku jarní, chvilku zimní
počasí. Jako na kolotoči. Do toho všeho
hrozba virem, masivní nakupování,
panika a je po náladě. Pojďme si ji zlepšit
hned v pátek 6. 3. a ponořme se s Erichem
Pröllem hluboko pod moře anebo mrkněte
v noci na oblohu a v úterý 24. 3. Vám
astronom Horálek vysvětlí, co jste viděli.
A kdo z vás myslí na zimu a zadní kolečka,
zajde 25. 3. na besedu týkající se dotace
Zelená úsporám.
Na květen plánujeme výlet do Větřní
na vystoupení hvězd z TV Šlágr. Kdo byste
chtěl jet, zajděte za námi. A pro toho, který je duší umělec, připravujeme speciální
kurz kresby.
A úplně bych zapomněla na kinokavárnu!
Promítání filmu Vlastníci nebo Poslední
aristokratka se uskuteční 20. května.
Který film byste chtěli vidět? Na FB
probíhá anketa, kdo FB nemá, může
zajít do Infocentra a svoje přání nám
říci. A abychom si to užili se vší parádou,
Kino na kolečkách postaví i kinokavárnu
– ve vestibulu a před kinem si užijeme
slunce, dobrou kávu či víno a vychutnáme
si pohodový večer.

2018 
2019
414,47 t 479,95 t

Tříděný odpad
Papír
66,13 t
Plasty
44,20 t
Sklo
23,29 t
Objemný odpad
38,55 t
Železný šrot
52,20 t
Pneumatiky
11,24 t
Barvy, tiskařské barvy, lepidla 2, 81 t
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
0,57 t
Dřevo neobsahující
nebezpečné látky
29,98 t
Textil
8,87 t 
Potravinářské oleje
0,00 t 

52,44 t
46,72 t
27,56 t
46,87 t
55,23 t
10,86 t
2,54 t
0,53 t
15,04 t
11,37 t
0,12 t

Biologicky rozložitelný odpad
Kompostárna
101,50 t  95,00 t
Město – vývoz kontejnérů
50,07 t  65,01 t
Zpětný odběr elektrozařízení
Velké i drobné domácí
elektrospotřebiče
27,14 t 
Stavební odpad
Stavební materiál
s obsahem azbestu
Směs stavebních
a demoličních odpadů
Stavební odpad
s obsahem sádry

7,70 t 

25,07 t

9,58 t

110,14 t  101,51 t
1,88 t 

Čeká nás příjemné jaro….
dk

3,34 t

BIOODPAD V ROCE 2020
Termíny svozů – Vyšší Brod :
– 1.1. – 31.3. 2020 – (1x za měsíc),
první čtvrtek v měsíci: 2.1.,6.2.,5.3.
– roční období 1.4. – 31.10. (1x za 14 dní),
sudý čtvrtek: 2.4.,16.4., 30.4.,14.5., 28.5.,
11.6.,25.6.,9.7., 23.7., 6.8.,20.8., 3.9.,17.9.,
1.10.,15.10.,29.10.
– roční období 1.11. – 31.12. (1x za měsíc),
první čtvrtek v měsíci: 5.11., 3.12.
Do sběrné nádoby patří:
– rostlinný odpad ze zahrad (tráva, listí,
krácené větve)
– zbytky ovoce, zeleniny, jídel včetně
potravin s prošlou zárukou
– v ýkaly drobných domácích zvířat
Do sběrné nádoby nepatří:
– obaly od potravin (plast, sklo, kov)
– maso, kosti, olej z potravin
– uhynulá zvířata
Již opakovaným problémem minulého roku
byla příměs směsného komunálního odpadu
hlavně ve společných kontejnerech v panelové zástavbě. Pokud by se situace i letos
opakovala, po dohodě se svozovou firmou by
sběrné nádoby byly staženy. Samozřejmostí
pro občany zůstává využití možnosti ukládat
odpad ze zahrad na kompostárnu v areálu
sběrného dvora. 
Odbor životního prostředí
MěÚ Vyšší Brod

Obrázky od Vltavy

Řádková inzerce

Omamně a sladce voní jedovaté lýkovce
nad vodami sličné Vltavice…
A rozkvetly i plicníky, podběly, lísky, mokrýše,
bledule i petrklíče! 

• Poštovní Muzeum Vyšší Brod
Přijme na hlavní sezonu (duben – říjen),
brigádníka. Vhodné pro důchodce.
Bližší informace – p. Kocman
(Správce pobočky), tel.: 954 401 297.



S Divočinou Vltavy učitel Jonáš
www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz
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Zeptali jsme se za Vás
Jaký je Váš názor na integraci menšin do společnosti?
Vadí Vám černošská panenka, jako jedna z hraček, v dětské skupině Brodýsek?
Jaký je Váš názor na integraci menšin do společnosti?
Integrace menšin do společnosti probíhá již po staletí
a je přirozenou obnovou dané
společnosti, proto ji tak i vnímám. Migrace politická či ekonomická se děla, děje a bude
se dít i do budoucna, a to možná ještě více, než jsme byli dosud zvyklí. Naše město není výjimkou. Otázkou je, jak se k ní
postavíme. Migraci bychom
neměli vnímat jako nutné zlo,
ale jako možnost k možnému
obohacení našich životů. Měli
bychom se snažit budovat společný domov na základě pravidel platných pro všechny. Měli
bychom budovat společnost
na základě respektu k druhým
a vzájemné rovnosti. Nic nám
nedává právo vyvyšovat se
nad ostatní.
Po celou dobu mého pětiletého pobytu v cizině jsem nikdy
nepocítila díky tomu, že jsem
Češka, že bych byla v dané
společnosti nechtěná, méněcenná nebo zesměšňovaná,
naopak. Proto po návratu z ciziny pro mě bylo velmi nemilé
zjištění, jak xenofobním národem jsme a kolik předsudků
si v sobě neseme. Dnes je mi

Národnostní, náboženské nebo
jiné menšiny v naší společnosti
(a tedy i v našem městě) byly,
jsou a budou, ať už se to komukoliv z nás líbí nebo ne. Je třeba,
abychom pokud možno dokázali žít nejen vedle sebe, ale také spolu. Tedy abychom všichni
respektovali zákony našeho státu, dokázali se domluvit.

smutno z toho, když osmnáctiletý mladík automaticky tyká padesátiletému prodavači,
když spousta dětí označuje své
spolužáky národností, i když
každý z nich má své jméno,
když prodavačky přes celý obchod hovoří nelichotivě nahlas
o mladíkovi, který evidentně
nerozumí česky, ale zaručeně
chápe, že je o něm hovořeno.
Chovali by se ti samí lidé stejným způsobem k Rakušanům,
Italům nebo Francouzům?

Podle slovníku cizích slov znamená „integrace“ mimo jiné
„zapojení, začlenění“. Problémem je mnohdy jazyková bariéra, odlišné kulturní zvyklosti
a také neochota cizinců chovat
se podle evropských norem.
Je třeba příslušníky menšin začlenit a využít k tomu všechny prostředky, které umožňují
právní předpisy. Nastavit jasná
pravidla a trvat na jejich dodržování. Nabízet spolupráci
a pomoc, ale podle potřeby použít i sankce.

Proces integrace není jednoduchý. Co bych přála nejen
naší společnosti ale i našemu
městu? Abychom se zbavili
všech svých předsudků a začali budovat tolerantní společnost na základě respektu
a rovnosti. Předsudky, netolerance a ponižování od druhých
velmi bolí a v té chvíli nezáleží
jaké národnosti jsme.
Vadí Vám černošská panenka, jako jedna z hraček,
v dětské skupině Brodýsek?
Popravdě, nechápu smysl této
otázky. Oni se najdou lidé, kterým vadí černošská panenka?
Které dítě tohle řeší?
Romana Ouředníková

Bez dotazu redakce by mě vůbec nenapadlo zabývat se
otázkou, jakou barvu pleti má
mít panenka v dětské skupině.

Podle mého názoru může být
jakákoliv - bělošsky světlá, tmavá a klidně třeba i modrá nebo zelená. Děti se stále častěji
setkávají ve filmech, knížkách
i v běžném životě s lidmi, kteří
náleží k jiné rase. Odlišnou barvu pleti většinou vnímají podobně jako jinou barvu vlasů
nebo očí. Je pro ně mnohem
důležitější, jestli se navzájem
domluví, jestli je baví stejné hry.
Hračky by měly podporovat
a rozvíjet dětskou fantazii. Proto nás neudivuje třeba žlutá
plyšová velryba, mluvící autíčko
nebo modří Šmoulové. Ale kromě toho hračky odrážejí reálný svět, připravují děti na život
v něm. Dopřejme jim tedy vláčky, kočárky, stavebnice i černošskou panenku.
A ještě krátký návrat do minulosti: Mnozí jsme si jako děti
hráli s figurkami Indiánů. Řešil se v souvislosti s tím nějaký
problém barvy pleti?
					
				
Vanda Kotálová

Své dotazy na zastupitele zasílejte mailem:
kultura@mestovyssibrod.cz
Každý měsíc se zeptáme za Vás na jednu z doručených otázek.

Světový den meteorologie
T

ento den si připomínáme 23. března, kdy byla v roce 1950 založena
Světová meteorologická organizace WMO a tehdejší Československo
bylo jedním ze zakládajících členů.
Zároveň se stává zvláštním odborem Organizace spojených národů
pro oblast meteorologie, hydrologie a další související fyzikální vědy.
Ve své podstatě je meteorologie vědou která se zabývá atmosférou –
vzdušným obalem naší Země. Oslava
dne svým významem plynule navazuje na Světový den vody připadající
na předchozí den 22. 3. a vlastně je
Světovým dnem počasí, neboť právě meteorologie se počasím zabývá,
a to je pro nás tím, co ovlivňuje náš

každodenní život a jsme na něm závislí.
Veškeré změny počasí, jakými jsou
právě oteplování, sucho nebo naopak
nadměrné množství srážek v některých oblastech, mají nejrůznější dopady na přírodu a svět kolem nás.
Toto uvědomění je velmi významné,
neboť v současnosti můžeme více či
méně počasí předpovídat a díky tomu zachránit mnoho lidí před katastrofami a průběžným sledováním
významně pomoci v oblastech zemědělství, lesního a vodního hospodářství či energetiky a dopravy. 
Odbor životního prostředí
MěÚ Vyšší Brod
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Základní škola
Zájemcům
a Mateřská škola Vyšší Brod o studium v ZUŠ
– termíny zápisů
S

rdečně zveme všechny zájemce o studium v ZUŠ od září 2020 (obory: hudební, výtvarný a literárně dramatický) na talentové zkoušky
dne 7. 4. od 16.00 do 17.30 hodin, hudební obor v budově Míru 201,
výtvarný obor v budově Míru 194.

Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy se bude konat v pondělí
6. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin v budově základní školy.

Vyplňte si, prosím, předem elektronickou přihlášku na webových stránkách školy: http://www.zuskaplice.cz/prijimani_zaku.html

K zápisu se s některým z rodičů dostaví všechny děti, kterým nejpozději 31. 8. 2020 bude
6 let, a i děti po odkladu školní docházky.
Potřebné dokumenty:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz nebo pas některého z rodičů
• u cizinců povolení k pobytu
• vyplněná žádost o přijetí a zápisní list (obdržíte v MŠ a také jsou
na webu ZŠ)
Je možné zvolit dobu zápisu, která vám nejlépe vyhovuje. Do tabulky
v Mateřské škole zapište ke zvolenému času jméno dítěte. Pokud si
žádný čas nevyberete, bude dítě zapisováno v nejbližší volné době.
Informace o postupu při odkladu školní docházky poskytne škola,
školka a jsou také uvedeny na webových stránkách ZŠ.
Zápis do mateřské školy proběhne v pondělí 4. 5. a v úterý 5. 5.
2020 od 14.00 do 17:00 v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.
V této době odevzdáte vyplněnou žádost o přijetí, kterou musí předem
potvrdit dětský lékař. Přineste s sebou doklad, podle kterého je možné
ověřit místo trvalého pobytu dítěte.
Tiskopisy žádostí o přijetí budou od 1.4.2020 k dispozici v prvním oddělení MŠ a na webu ZŠ a MŠ.
Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webu ZŠ a MŠ v sekci MŠ – Dokumenty. 
Vanda Kotálová, ředitelka

Úspěch sedmaček
v jazykových soutěžích
V

měsíci lednu si žáci a žákyně naší školy mohli poměřit své jazykové
dovednosti ve školních kolech konverzačních soutěží (podrobnější
informace byly zveřejněny na webových stránkách ZŠ). Ti nejlepší nás
potom reprezentovali 17. 2. a 19. 2. v Českém Krumlově v okresních
kolech. Přípravu nepodcenily a velkou pochvalu si zaslouží především sedmačky – Eliška Marková (2. místo v angličtině), Emily Pham
(3. místo v angličtině) a Sofie Vařilová (3. místo v němčině). Za starší
žáky bojovali Lukáš Horáček a Matěj Hlavatý (7. – 8. místo v angličtině).
(hk)
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Srdečně zveme:
• 11. 3. od 17.30 Třídní koncert žáků T. Haymanna
(dechové nástroje) v ZUŠ
• 19. 3. od 17.30 Třídní koncert žáků K. Remsové
(zpěv, pěvecký sbor) v ZUŠ
• 26. 3. od 17.30 Třídní koncert žáků T. Rožbouda
(akordeon, klávesy, klavír) v ZUŠ
• 28. 3. od 19.00 Koncert pro Andu – kapely V. Čížka a hosté
– sál Hotelu Šumava
Další informace na www.zuskaplice.cz 

Vyšší Brod se stal členem Národní sítě
Zdravých měst
Na svém poslední zasedání schválilo zastupitelstvo města vstup do asociace Národní síť Zdravých měst. Tím dalo jasně
najevo, že má chuť a odvahu se zařadit mezi města, která jasně deklarují, že
je nutné více zapojovat občany, myslet
na budoucnost v oblasti udržitelného
rozvoje a nadále zlepšovat práci úřadu.
„Zdravé město“ je prestižní označení pro
municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec,
region) pod patronací OSN‑WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě,
které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv Zdravé
město, obec, region má organizační zázemí
úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je ze-

Hlavními tématy Zdravých měst jsou udržitelný rozvoj a podpora kvality, podpora zdraví,
participace občanů na rozhodování a sdílení
dobrých praxí a zkušeností mezi jednotlivými
členskými městy.

jména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.
Zdravá města, obce a regiony systematicky
podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu
strategického plánování a řízení s ohledem
na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Asociace nenabízí „jen“ vzdělávání pro pracovníky úřadu a volené zástupce, ale také podporu odborníků při spolupráci s občany nebo
strategickém plánování. Velmi prospěšná a důležitá je i zmíněná síťová spolupráce měst, díky
které mohou členská města navzájem čerpat
inspiraci. 
Jan Straka
místostarosta

Orkán Sabina – poděkování hasičům
Vážený pane starosto,
bezmála 1.000 vícečetných událostí eviduje Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v souvislosti
s orkánem Sabina, který se přehnal přes naše území v pondělí 10. února 2020.
Od čtvrté hodiny ranní byly nasazovány do akce jednotky požární ochrany napříč celým krajem až do pozdních nočních hodin s tím, že spousta práce na ně čekala i den následující, tedy 11. února 2020. V terénu byly stovky jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Na operačním středisku pracovala posílená směna s maximálním nasazením a vypětím. Všichni zasahovali s jediným cílem: likvidovat následky silného větru, předcházet dalším škodám na majetku a újmě na zdraví. V terénu na hasiče čekaly stovky popadaných stromů, odtržené střechy,
uvolněné billboardy.
Dovolte mi, vážený pane starosto, abych jménem svým i jménem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje poděkoval za obětavou
práci členům Vaší zásahové jednotky. Práce v takových podmínkách je nebezpečná a Vaši hasiči prokázali velký kus odvahy, zdatnosti a umu.
Patří jim za to naše profesní díky a díky všech, kterým pomohli při obnově průjezdnosti komunikací, odstranění ohrožení nemovitostí, zajistili
průjezd sanitních vozidel a při celé řadě dalších činností.
V neposlední řadě chci poděkovat velitelům jednotek za vzornou spolupráci s Operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje,
která výrazně usnadnila operační řízení takového počtu jednotek v terénu.Jsme si vědomi, že bez prokázané akceschopnosti jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí by řešení události takového rozsahu nebylo možné.
Vážený pane starosto, věřím, že naše poděkování budete členům Vaší zásahové jednotky tlumočit.
S úctou
plk. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje

Město Vyšší Brod se k poděkování za práci při likvidaci škod způsobených orkánem Sabina připojuje. Práce dobrovolných hasičů
si zaslouží vděk a velkou úctu! Nejen při takovýchto výjimečných událostech se členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Vyšší Brod často vystavují nebezpečí, aby ochránili nás ostatní nebo náš majetek.
Jejich čistě dobrovolná práce zaslouží to největší poděkování a obrovskou poklonu! 
Ing. Milan Zálešák
starosta
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Soubor usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 4. 2. 2020
Soubor usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 4. 2. 2020
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu pí Romanu Ouředníkovou
a p. Otomara Novotného a zapisovatelku pí Ditu
Kaiserovou.
Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.2.1., 2020.11.2.2.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
doplnění programu jednání ZM o bod č. 19 a jeho
přednostní projednání následující po bodu č. 3.
II. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM dne
4. 2. 2020
Hlasování o doplnění a přednostním projednání:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 17. 12. 2019
a RM ze dne 11. 12. a 27. 12. 2019 a z 9. 1. 2020
K bodu č. 4 Informace o výstavbě smuteční
síně
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
rekapitulaci výdajů na stavbu smuteční síně
a způsob zadání zakázky
K bodu č. 5 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
I. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku
z Ministerstva zemědělství v roce 2019 na vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm
ve výši 2.020 Kč
II. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku
z Ministerstva zemědělství v roce 2019 na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za ob-
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dobí od 1.10.2017 do 31.12.2018 v celkové výši
3,339.167 Kč
III. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 2 226 239,82 Kč na projekt snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 263, Vyšší Brod
IV. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního
programu Zaměstnanost na projekt Dětská skupina do výše 3 347 735,40 Kč
V. bere na vědomí
oznámení o dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy
na rok 2020 ve výši 2 561 000, Kč
K bodu č. 6 Rozpočtové opatření 1/2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 1/2020, které se týká
úprav rozpočtu ve vztahu k příjmům a výdajům.
Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů
o 5,735.075,22 Kč zvýšení výdajů o 3,881.775, Kč
a financování - 1,853.300,22 Kč.
Hlasování o RO 1/2020:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Poláček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Řešení zdrojů pitné vody
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
informace týkající se zdrojů pitné vody ve městě
a jeho místních částech.
K bodu č. 9 Sportovní hřiště Studánky
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu projektu "Sportovní
hřiště Studánky"
K bodu č. 11 Dotační program na podporu
výstavby domovních ČOV
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.11.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
vydání Programu pro poskytování dotace z rozpočtu města Vyšší Brod na výstavbu domovních
čistíren odpadních vod.
Hlasování o pozastavení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Hanzlíček
PROTI: Poláček
ZDRŽEL SE: Franc
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Uzavření Kupní smlouvy na pozemek v k. ú. Herbertov

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím městem Vyšší Brod a prodávajícím.
Předmětem kupní smlouvy je pozemek parc. č
30/2 v k.ú. Herbertov, za kupní cenu 5,100.000
Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do Katastru nemovitostí ponese strana kupující.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: Voráčková
ZDRŽEL SE: Zálešák, Straka, Franc NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Záměr prodeje pozemku státnímu podniku Povodí Vltavy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku KN parc.č.st.
920 o výměře 5 m2, druh zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Vyšší Brod za celkovou kupní cenu 850 Kč bez DPH.
Hlasování o záměru prodeje:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14 Záměr prodeje pozemků v k.ú.
Studánky u Vyššího Brodu na základě návrhu
směny parc. č. 112/6
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst.1, zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
prodeje části pozemku KN p.č.1427/4 o výměře
cca 29 m2 a parc. č. 1427/2 o výměře 60 m2.
Hlasování o záměru prodeje:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Poláček,
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Novotný, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Vydání OZV č. 1/2020, která mění
OZV č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.16.1.:
zastupitelstvo města
vydává
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu.
Hlasování o OZV:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Poláček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Franc, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Vstup města do asociace Národní
síť Zdravých měst
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.17.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
1. členství města Vyšší Brod v asociaci Národní síť
Zdravých měst České republiky.
2. Deklaraci Zdravého města v předloženém znění.
II. pověřuje
Jana Straku jako politika programu Zdravé město
a souhlasí s tím, že Rada města Vyšší Brod pověří
pracovníka úřadu koordinací programu Zdravé
město.
Hlasování o vstupu do asociace:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková
PROTI: Čížek
ZDRŽEL SE: Jarošová, Poláček, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Vystoupení města ze spolku
Euroregion Šumava
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.11.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
vystoupení města Vyšší Brod ze spolku obcí Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s., se
sídlem v Klatovech, IČO: 47261102

Hlasování o vystoupení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Čížek, Poláček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Řešení sporu se Stavební poradnou, spol. s r.o.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.26.19.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podání žaloby na Stavební poradnu, spol. s.r.o.,
Průběžná 2521/48, České Budějovice 3 na náhradu škody ve věci veřejné zakázky „Víceúčelové
školní hřiště Vyšší Brod“.
Hlasování o podání žaloby:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Jarošová
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Ouředníková, Čížek, Poláček,
Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 4. 2. 2020
K bodu č. 8 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Vyšší Brod
Hlasování o 2. protinávrhu (schválení částek)
PRO: Novotný, Straka, Čížek, Poláček, Hanzlíček,
Jarošová
PROTI: Zálešák, Kotálová, Voráčková
ZDRŽEL SE: Vidlák, Ouředníková, Kulík, Franc
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o 1. protinávrhu (pozastavení)
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík, Franc,
Vidlák, Ouředníková
PROTI: Jarošová, Poláček, Čížek
ZDRŽEL SE: Straka, Hanzlíček, Novotný
NEHLASOVAL: 0

Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 10 Podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy rozvoje venkova MMR
Hlasování o protinávrhu (dotace na hřiště
Studánky):
PRO: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Poláček
PROTI: Kotálová, Voráčková
ZDRŽEL SE: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Franc,
Novotný, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o původním návrhu (dotace na hřiště u MŠ):
PRO: Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Vidlák
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Zálešák, Novotný, Franc, Ouředníková, Jarošová, Poláček, Čížek, Hanzlíček
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 15 Záměr prodeje pozemku parc. č.
9/1 v k.ú. Hrudkov společnosti Agrowald, s.r.o.
Hlasování o záměru prodeje:
PRO: Zálešák, Straka
PROTI: Voráčková, Kulík, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Poláček, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Kotálová, Novotný, Vidlák, Franc
NEHLASOVAL: 0
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města 31. 3. 2020
v 17:30 hod., zasedací místnost MěÚ.

POZOR výluka!
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ,
s.o. informuje, že od 2.3. od 9:00 hodin
do 12.6.2020 do 20:50 hodin proběhne nepřetržitá výluka v úseku Rybník – Lipno
nad Vltavou na trati 195 Rybník – Lipno nad
Vltavou. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí
po dobu výluky všechny vlaky nahradit náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního řádu
v upravené trase. Spoj náhradní autobusové
dopravy pojede ze zastávky Vyšší Brod klášter
do zastávky Čertova Stěna, zpět přes zastávku
Vyšší Brod klášter dále směr Lipno nad Vltavou. Opačně pojede ve stejné trase, odjezdy
spojů náhradní autobusové dopravy budou
ze zastávky Lipno nad Vltavou a Loučovice
ve směru Vyšší Brod dříve než je odjezd vlaků.
Vlak Os 18845 bude ještě po skončení výluky
nahrazen ND.

Umístění zastávek náhradní autobusové
dopravy:
Rybník
Rožmberk nad Vltavou
Herbertov
Těchoraz
Vyšší Brod klášter
Čertova stěna
Loučovice
Loučovice zastávka Lipno nad Vltavou Lipno
nad Vltavou obec
/před nádražní budovou na křižovatce silnice
Č. Krumlov – V. Brod odbočka na Rožmberk n.
Vl., zast bus „Rozc. Rožmberk n. Vlt.“ cca 600 m;
silnice Č. Krumlov – V. Brod, zast bus „V. Brod
– Herbertov“ cca 150m; silnice Č. Krumlov –
V. Brod zast bus „V. Brod – Těchoraz“ cca 200 m;
před nádražní budovou a V.Brod náměstí za-

stávka bus (U kina) před nádražní budovou
na zastávce bus „Loučovice“ na hlavní silnici na zastávce bus „Loučovice Svatý Prokop“
na hlavní silnici na zastávce bus „Lipno nad Vl.,
žel stanice“ na hlavní silnici na zastávce bus
„Lipno nad Vl., přístaviště“ na hlavní silnici/

Tento výlukový jízdní řád naleznete na
www.cd.cz ve složce www.cd.cz – Vlakem
po ČR – Jízdní řád – Traťové jízdní řády České
dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení. SŽ, s.o. | České
dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz,
e-mail: info@cd.cz 
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Zpráva o hospodaření v městských lesích
Vyšší Brod za rok 2019

R

ok 2019 nebyl pro lesní hospodářství zrovna
jednoduchý. V celé Evropě graduje kůrovcová kalamita. Od roku 2017 každoročně stoupá
v České republice těžba kůrovcem napadeného dřeva na dvojnásobek. Kůrovcová kalamita
se nevyhnula ani nám, za loňský rok jsme vytěžili 5.534 m3 kůrovcem napadeného dřeva.
V roce 2018 jsme vytěžili 5.693m3. Včasným vyhledáváním, zpracováním a důslednou asanací
se nám podařilo objem kůrovcem napadeného
dřeva udržet a dokonce trochu snížit.
V roce 2019 jsme vytěžili 8.875m3 dřeva. Z toho bylo 7.301m3 z těžby nahodilé. Výchovu
mladých lesních porostů jsme provedli na ploše 9,14 ha. Protože jsme měli na začátku roku
nahodilou těžbu prakticky zpracovanou, využili jsme příznivějších cen na trhu se dřevem
a v prvním čtvrtletí jsme vytěžili 1.390 m3 těžby obnovní. Zaměřili jsme se hlavně na dotěžení zbytků porostů po kůrovci a na uvolnění
přirozené obnovy. Od druhého čtvrtletí ceny
dřeva neustále klesaly.

dřeva nepokryje ani výrobní náklady.
Zvýšenou těžbou vzniká i větší počet holin,
které je nutné zalesnit. Obnovu lesa jsme provedli na ploše 5,49 ha. Z toho bylo 4,19 ha zalesněno a 1,3 ha byla přirozená obnova. Podíl
melioračních a zpevňovacích dřevin byl 53%
z celkové obnovy.
Dále jsme zadali 17 samovýrob dřeva a vykryli
jsme 44 žádostí o palivové dřevo. I v loňském
roce jsme větší zakázky v těžbě a přibližování
dřeva zadávali formou výběrových řízení.

H

odně se teď v našem městečku mluví
o plánech na vybudování víceúčelového
hřiště na místě lipové aleje v centru Studánek. Výstavbě studáneckého hřiště, které bylo
volebním tahákem některých místních politických si „překáží“ v současnosti „jen pár stromů“, které podle některých posudků nemají
valné hodnoty a jsou už stejně nemocné…
Rád bych se zastal těch vzrostlých lip ( jejichž
stáří bude nejspíše v délce jednoho lidského
života) a především cenného místa v obci, které tyto stromy na návsi za kostelem vytváří.
Podle mého názoru, je hodnota lipového plácku, chcete-li historické studánecké občinky,

V současné době má odbor správy lesů 2 technickohospodářské pracovníky a 3 zaměstnance v dělnických profesích. 

Celkové výnosy z lesní výroby
Celkem získané dotace
Náklady na lesní výrobu celkem
Investice – lesní cesta Radvanovská

7,968.631 Kč
3,530.187 Kč
6,666.433 Kč
2,665.378 Kč ( přijde na ní dotace ve výší 80%)

Hospodářský výsledek za rok 2019 

2,167.007 Kč

Jaroslav Kotál
Vedoucí odboru správy
městských lesů Vyšší Brod

nesrovnatelně větší, než vykácená, zplanýrovaná, zabetonovaná a sluncem rozpálená betonová plocha oploceného sportoviště. Proč?
Kaple zasvěcená Našemu spasiteli, barokní
socha svatého Jana z Nepomuku, rozlehlý šumavský statek, budova bývalé fary a přilehlá lipová alej tvoří skutečné historické srdce obce.
Jako nedělitelný celek jsou tyto pamětihodnosti kulturním a duchovním mostem přes
rozbouřené, pohnuté osudy nejjižnější obce
země české. Je očividné, že život Studánek
nabral po roce 1989 podivný kurz asijského
trhovnictví, bezcelních nákupních zón, blýskavých supermarketů a do noci svítících kasin s betonovými vodotrysky a namodralými
plastovými palmami. Nevím, jestli plánované
vybudování asfaltového sportoviště pozvedne
kvalitu života lidí v obci, ale jsem přesvědčen,
že vykácení lipové aleje bude nenahraditelnou
ztrátou i pro generace příští.
Vždyť právě pod korunami rozkvetlých stromů, v jejich chladivém stínu se mohou místní
občané setkávat při zahradních slavnostech,
divadelních představeních, při grilovacích dýcháncích, příležitostných ohních a tradičním
stavění májky… Představuji si i pěkné dřevěné
lavičky, na kterých sedí maminky s kočárky;
opodál přišli na kus řeči pamětníci z řad našich
babiček, dědů, strýčků a tetiček. Děti si staví hrady na novém pískovišti, šplhají po dřevěné prolejzačce, hrají vybíjenou či fotbálek
na branky ze svrchníků, skáčou panáka nebo
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Protože ekonomické ukazatele v lesnictví jsou
v recesi, zaměřili jsme se na maximální využití
všech dostupných dotací.

Finanční výsledky odboru správy lesů po odečtení DPH za rok 2019.

Navýšením těžby dřeva v Evropě i u nás vzniká na trhu se dřevem velký přetlak a návazně
na to velký propad cen. U kulatinových sortimentů klesla cena kůrovcového dřeva oproti
zdravému zhruba na třetinu. Mnohdy cena

Pro pár lip navíc

Prodej dřeva jsme řešili podle výše cenových
nabídek. Dřevo jsme prodávali třem hlavním
odběratelům a několika dalším malým odběratelům. Veškerou dřevní hmotu jsme prodávali přímo z lesa z odvozního místa.

se jen tak honí mezi kmeny stromů… A ještě
jeden obraz mi zůstal před očima, když jsme
na konci loňského roku s komisí životního prostředí navštívili ono místo a dumali, co bude
dál! Je letní podvečer, kdy lípy tak omamně
voní… Na malém dřevěném pódiu hraje živá
kapela s harmonikářem, z nedaleké stylové restaurace se nosí pivo jako křen a pod rozsvícenými lampiony se bujaře tančí až do ranního
kuropění…
Všude kolem nás se stromy kácí hlava nehlava, málokoho napadne uvažovat o hodnotě
stromů v obci i okolní krajině. Je dobré si připomenout, že tabulková cena takové letité
lípy ve městě může podle schválené metodiky
dosahovat i mnoha desítek tisíc korun. Pokud
se jedná o skupinu zapojených stromů v centru obce, jako tomu je ve Studánkách, mohou
se tyto částky násobit. Na závěr chci vyjádřit přesvědčení, že stále ještě mezi námi žije
mnoho lidí, pro které mají stromy nevyčíslitelnou hodnotu. Pod korunami dubů, lip a kaštanů mají schované vzpomínky na dětství, kdy
„před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát…“;
a ukrývá se tu i jejich mládí s prvními láskami
pod rozkvetlou lípou, či sváteční milá setkávání s přáteli v příjemném chládku městských
parků nebo návesních alejí…
Jaroslav Jonáš – učitel a člen komise
životního prostředí

Hasičský bál

Plán kulturních
akcí – 1. pololetí
2020

V

sobotu večer 15. února 2020 rozezněly
tóny úvodní skladby kapely K Club prostory sálu hotelu Aktiv , zaplněný asi 150 návštěvníky. Tímto vstupem tak zahájila tradiční Bál
SDH Přední Výtoň. Po úvodní skladbě přivítal
starosta SDH Jiří Řechtáček spolu s tlumočnicí
Klárou Matouškovou návštěvníky a kamarády
hasiče ze Schöneggu a Piberschlagu. Popřál
všem příjemný večer a hezkou zábavu. Tak
jako v předcházejících létech byl bál velmi
dobře zajištěn. Bohatá tombola s hodnotnými
cenami, zahrané a zpívané skladby oblíbené
kapely K Club zajistily dobrou náladu a příjemnou atmosféru. Oproštěni od všedních sta-

březen
rostí se všichni veselili do časných ranních
hodin. Všem, kteří se podíleli na přípravách
a zajištění hladkého průběhu patří naše poděkování. 
/ks/

duben
beseda s MUDr. Hlavatým
setkání u stavby májky

Poděkování
SDH Přední Výtoň co nejsrdečněji děkuje
za projevenou přízeň a věcné dary do tomboly uspořádané při příležitosti konání Hasičského bálu, který se konal 15.února 2020 Ateliéru
Bambas s.r.o., Lesům ČR a.s. Lesní správě Vyšší
Brod, Ateliéru V. Bambasové s.r.o., Jednotě
Kaplice Přední Výtoň, Obci Přední Výtoň,PoPos
CZ s.r.o., Schindler a.s. České Budějovice, hotelu Albatros Přední Výtoň, Salónu Fénix, Lipnu
info Lipno servis, Hospodě U Starého vdovce
Přední Výtoň, Penzionu Jezerka Přední Výtoň,

Mezinárodní den žen
vědomostní kvíz
beseda „ Putování po Jižní Etiopii
– cesta za kolébkou lidstva“

Hájovně Svatý Tomáš, Penzionu Vyhlídka Přední Výtoň, Kosmetice Martina Český Krumlov,
Obchodní firmě Vladimír Šlégr Svatý Tomáš,
Elektro revizi Jan Jírava, Apartmánům Přední
Výtoň, Českému Rozhlasu České Budějovice,
Amenity Resortsu s.r.o., manželům Ondřejovým z Jindřichova Hradce, Petru Šumberovi
z Přední Výtoně, Oddílu Metané Přední Výtoň
a p. Ing. Petru Kubalovi a celému personálu
za propůjčení sálu, obsluhu a vytvoření příjemného prostředí. 

květen
Šumaman
Zájezd – zámek a Muzeum v Třeboni
Červen
Dětský den
jarní kolo v metané
Zájezd – zámek v Kolodějích,
vorařské muzeum v Purkarci,
minipivovar Dražíč 

Převozní prám „Hraničář“
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o prodeji převozního prámu
„Hraničář“, který byl majetkem Obce Přední
Výtoň a nyní je v majetku Městyse Frymburk.
Chci tímto článkem předejít některým spekulacím, které vedou k názoru, že zastupitelé při
prodeji nepostupovali s péčí řádného hospodáře a prodej je pro obec Přední Výtoň výrazně
nevýhodný.
Z nedávné historie, na kterou si mnozí ještě
pamatují, byl pořízen převozní prám jako náhrada za zatopenou komunikaci, která vedla
z Frymburku na most přes Vltavu a následně
do Frýdavy. Zázemí pro provoz převozu bylo
vždy ve Frymburku. Po změně provozování,
tedy vynětí této služby ze Správy a údržby
silnic na jinou formu, po roce 1990 byl převe-

den tento převozní prám do vlastnictví Obce
Přední Výtoň, přestože zde nebyly vhodné
podmínky.
Dnešní celá trasa převozního prámu vede
ve správním území Městyse Frymburk a nájemce má od Povodí Vltavy s. p. pronajaty
oba břehy za které platí nájem. Obec nemá
ve svém správním území u přívozu na Frýdavě
ani jeden metr pozemku, který by mohl sloužit jako zázemí pro tento prám. V roce 2012
byla uzavřena nájemní smlouva mezi Obcemi
Přední Výtoň a Městysem Frymburk, která byla
po pěti letech prodloužena do roku 2022. V té
době byl prám v špatném technickém stavu
a vyžadoval značné investice do tzv. obšívky,
což je zesílení dna lodě zejména kolem pohonu a další servisní práce, které hradil provo-

zovatel tak, aby prám byl technicky způsobilý
provozu na vodní nádrži. V té době Obec Přední Výtoň investovala 1,080.530 Kč. Ve smlouvě je uvedeno, že investice nad 100.000 Kč
uhradí vlastník prámu. Není nutné zdůrazňovat, že naše obec s 200 obyvateli a výrazně
nižším rozpočtem než má Frymburk bude
mít potíže s další investicí do nutné opravy
dna prámu tzv. obšívku. Společnost, kontrolní
akreditovaný orgán ČS Lioyd provedl v roce
2019 speciální technikou důsledné proměření
dna lodě a vydal rozhodnutí o nutnosti provedení generální opravy respektive výměny
celého dna lodě. Opravy budou převyšovat
částku 1.5 mil. Kč. Po vyhodnocení ekonomiky
provozu za posledních 8 let, kdy jsme účetně
k dnešnímu dni 160.000 Kč v minusu a následné investice do nové obšívky dna prámu plyne
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tyto opravy. Bylo iniciováno opětovné jednání
s akreditovaným kontrolním orgánem, jak zajistit provoz sezóny 2020. Byl vystaven seznam
opatření, které je nutné bezodkladně provést
a tím bude umožněn podmínečný provoz, který začíná v dubnu 2020 s tím, že tato investice
se provede po skončení letošní sezony.

povinnost investovat dalších 1,5. mil. Kč, což
zvyšuje náklady. Z uvedených důvodů rozhodli
zastupitelé nabídnout převozní prám k prodeji
subjektu, který zajistí provoz i financování tak,
aby byla zajištěna dopravní obslužnost mezi
Frýdavou a Frymburkem.
Závěrem bych uvedl na správnou míru tvrzení
některých občanů, že oprava dna převozního prámu není nutná, že to byla jen záminka k prodeji. Na opravu dna, bylo vyhlášeno
výběrové řízení. Na veřejnou zakázku na dodavatele opravy, se ale nikdo z kapacitních
a časových důvodů nepřihlásil i z toho důvodu, že tyto společností jsou v České republice pouze tři, které mají oprávnění provádět

Co obec získá:
Obec Přední Výtoň získá prodejem částku
2,210.000 Kč s DPH, což mám umožní investovat do jiných pro občany potřebných věcí.
Dále, občané s trvalým pobytem ve správním
území Přední Výtoně mají smluvně zajištěnou bezplatnou přepravu osob, včetně kola
a případně i kočárku po prokázání trvalého
pobytu ve správním území Obce Přední Výtoň.
Navíc uvedení obyvatelé s věkem nad 65 let
mají dokonce i přepravu osobního automobilu rovněž zdarma s prokázáním vlastnictví
k vozidlu. Z hlediska odpovědnosti považuji
toto řešení jako jediné možné a pro obě strany
rozumné. Společnost ATZ Global. s.r.o. která
má od Městyse Frymburk převozní prám nyní
pronajatý ho provozuje do současné doby
s maximální odpovědností a ke spokojenosti
zákazníků. Věřím, že změnu vlastníka převozního prámu nikdo, kteří využijí těchto služeb
nepocítí. 
/Jan Bittner, starosta obce/

Senioři nezahálí

V

prvním čtvrtletí se v klubovně sešli členové Seniorklubu v pátek 10. ledna 2020.
Manželé Kroneislovi pro ně připravili další
pokračování oblíbeného vědomostního kvízu.
Se ziskem 36 správných odpovědí obsadilo
1. místo družstvo ve složení: Eva Kantorová,
Oldřich Mareš a Marie Krahulcová, 2. místo Jaroslav Hrubý, Jan Kuchař a Karel Stix
s 35 odpověďmi a 3. místo Jana Ptáčková,
Blanka Šustrová a Jiří Libertin s 34. Děkujeme p. Kroneislovi za nelehké otázky ve kvízu,

které nás donutily „provětrat“ mozkové závity.
Ve čtvrtek 13. února 2020 následovalo sportovní zápolení v bowlingu. Umístění – ženy
1. místo Jana Jakubcová 80 bodů, 2. místo
Marie Krahulcová 79 bodů a 3. místo Marcela
Hudecová 78 bodů. Muži – 1. místo Jiří Krahulec 103 bodů, 2. místo Karel Stix 100 bodů, 3. místo Ing. Vlastislav Smolka 93 bodů.
Děkujeme Českému Rozhlasu Č. Budějovice
za věcné ceny pro soutěžící. Do další sportovní
aktivity hodně zdaru.
/ks/

Mikuláš
Č

lenové SDH již podruhé na začátku prosince připravili návštěvu rodin našich občanů
v obci Přední Výtoň při příležitosti svátku svatého Mikuláše.
Mikuláš se svojí družinou, dvěma anděli a dvěma čerty zavítali do 7 rodin a předali dárky 11 dětem. Návštěvy rodin v katastru obce
Přední Výtoň jsou zdarma. Na požádání jsou
ochotni návštěvy rozšířit do dalších rodin.
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/Marie Stoiberová/

Vítkův Hrádek

L

etos v květnu uplyne 15 let od doby, kdy byl
znovu zpřístupněn veřejnosti bývalý strážní hrad Vítkův Hrádek. Ještě pár let předtím
se parta nadšenců na popud svatotomášského fořta Petra Ziegerhossera rozhodla upravit a opravit tuto chátrající kulturní památku.
Hrad nad osadou Svatý Tomáš patří k obci
Přední Výtoň a byl vybudován ve 13. století
na ochranu tehdejší solné stezky vedoucí z Rakouska. Dlouhá léta nebyl přístupný veřejnosti, protože sloužil jako vidová hláska tehdejší protivzdušné ochrany státu. Práce na celé
památce ovšem nebyla vůbec jednoduchá
a vyžádala si spousty námahy a peněz. Spolku
přátel Vítkova Hrádku se ovšem podařilo vybudovat dokonalou historickou atrakci. Hrad
láká návštěvníky Lipenska a stal se největším
turistickým lákadlem pravého břehu jezera.
Projevilo se to i v rozšíření ubytovacích kapacit a stravovacích zařízení třeba přímo v osadě
Svatý Tomáš. Letos je například na programu
generální oprava podlahy vyhlídkové plošiny
a celková rekonstrukce palisád, které byly poničeny vichřicí Sabine. Vyhlídková věž Vítkova
Hrádku nabízí nejhezčí výhledy v české části
Šumavy. Tato památka patří obci Přední Výtoň, jejíž zastupitelstvo rozhodlo o vylepšení
komfortu pro návštěvníky, Na náklady obce
bude pořízen vlastní zdroj vody a vybudováno
kvalitní sociální zařízení. Spolek přátel Vítkova
Hrádku také pravidelně pořádá v letní sezóně
nejrůznější kulturní akce, které zpříjemňují turistům chvíle zde strávené. Tak jako každoročně i letos bude sezóna zahájena v květnu a Vítkův Hrádek bude otevřen denně od 10 hodin
až do konce října. Mimo sezónu bude otevřeno o víkendech a svátcích a to celoročně. Tak
na shledanou na nejvýše položeném hradě
naší republiky ve výšce 1.053 metrů nad mořem. 
/Pavel Kroneisl/

Zachováme Přední Výtoň jako klidnou obec
na pravém břehu Lipna?
Využijeme svého práva rozhodovat o tom,
kam má rozvoj naší obce směřovat?
V obci Přední Výtoň probíhá zpracování nového územního plánu, který ovlivní další rozvoj
obce na dlouhá léta. Zkušenosti z jiných obcí
jsou takové, že v době, kdy se tvořil územní
plán, o tom občané nevěděli a ani se o to nezajímali. Když se pak v obci začalo se stavbou
nějakého velkého projektu, mnoho občanů se
stavělo proti, ale to již bylo pozdě.
Vím o čem píši, protože jsem jako stavební
inženýrka, celý svůj profesní život zpracovávala projekty infrastruktury pro obecní a městské úřady. Proto se obávám, že pokud bude
územní plán schválen v navržené podobě bez
toho, aby se i občané podíleli na jeho tvorbě,
nebude již Přední Výtoň tou klidnou obcí, jak
jí dnes známe.
Nový návrh na rozdíl od stávajícího územního
plánu umožňuje rozsáhlou výstavbu, která
v podmínkách malé obce, kde není škola ani
školka a pracovní příležitosti jsou velmi omezené, nebude zárukou zvýšení počtu trvale
žijících obyvatel, ale důsledkem bude spíše
výstavba rekreačních a ubytovacích objektů.
Co se za těch 14 let od nabytí platnosti stá-

vajícího územního plánu změnilo, že má dojít
k tak velkému prolomení stavebních limitů?
Proč zastavovat další pozemky v obci, když
zbývá ještě dostatek nezastavěných stavebních parcel podle stávajícího územního plánu?
U jezera, nedaleko kostela může vyrůst hotel
a na louce nad kostelem několik vysokých bytových domů, které budou ještě o patro vyšší,
než jsou stávající bytovky v obci. Tyto domy
pak mohou sloužit převážně jako sezónní rekreační objekty - apartmánové domy. Celkem
je v návrhu 7 ploch, kde je možné stavět restaurace a hotely nebo větší penziony až pro
padesát lidí. Plocha zastavěná takovou jednou
stavbou může být až 800 m2, což je asi dvojnásobek velikosti stávajících bytovek.
Stavební úřad se posléze při povolování
staveb již neřídí názorem zastupitelů nebo
kohokoli jiného, ale pouze platným územním plánem. Jedná se tedy o nejdůležitější dokument pro rozvoj celé obce, proto by
mu občané měli věnovat náležitou pozornost
hlavně ve fázi jeho tvorby, kdy má každý občan
právo chtít něco změnit. Návrh přímo neříká,
že budovy budou sloužit k rekreaci, ale pouze
v pěti z 25 domů postavených od r. 2005, byd-

lí trvale občané obce. Zkušenosti jsou v tomto
směru tedy jasné.
Nový územní plán byl představen při společném jednání se zúčastněnými orgány dne
4. 11. 2019, které bylo sice veřejné, ale kromě
tří zastupitelů si představení návrhu vyslechli
pouze další tři občané obce. Pokud územní
plán bude schválen zastupitelstvem obce v této podobě, Přední Výtoň čeká divoká výstavba
ubytovacích zařízení jako dnes v Lipně. Nelíbí
se vám to? Ozvěte se zastupitelům, udělejte si
čas a přijďte na veřejné projednání územního
plánu, až se pozvánka objeví na úřední desce
a také podejte své připomínky písemně přímo
na Obecní úřad.
Tento článek měl být otištěn již v prosincovém
čísle Vyšebrodského zpravodaje, ale starosta
obce Přední Výtoň to znemožnil. Proč nechce,
aby se občané dozvěděli informace o tvorbě
územního plánu? 
Alena Štiková,
občanka obce
(placená inzerce)

Nabídka práce
Společnost LIPENSKO s.r.o. hledá pracovníka na hlavní pracovní poměr
na následující pozici:

Pracovník Infocentra Lipno nad Vltavou

Chcete pracovat v top turistické oblasti v České republice? Chcete být součástí týmu, který
usnadňuje turistům pobyt na Lipně? Nebaví vás sedět pouze u počítače, ale rádi komunikujete s lidmi? Pak je toto místo právě to nejvhodnější pro vás!
Náplň práce:
• komunikace s klienty slovem i písmem
• prodej suvenýrů
• směnárenská činnost

Požadujeme:
• úplné střední odborné vzdělání
s maturitou,
• komunikativní znalost buď AJ nebo NJ
• spolehlivost
• samostatnost

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• zajímavou práci v příjemném prostředí
• zaměstnanecké benefity – zdarma lyžování, bazén, půjčení lyží nebo plavidel…
• dotované ubytování
• stravenky
• slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• možnost využití sportovního vybavení jednotlivých půjčoven
• skipas pro vlastní použití zdarma
• práce na hlavní pracovní poměr
Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu 731 410 611.
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Únorové taškařice
Divadlo Na větvi, pohádka Brémští muzikanti

Dětský maškarní bál
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Setkání seniorů tentokrát s přednáškou o sebeobraně

Pozvánka na seminář

Novinky v dotacích
pro úspornou domácnost
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického

domu, solární panely, zachytávání dešťové vody – i na to můžete získat
dotaci!

Státní fond životního prostředí ČR a město Vyšší Brod Vás srdečně zvou na setkání

k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce
a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také k programu Dešťovka
zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

25. března 2020 v 17.00 hod.
Zasedací místnost Městského úřadu,
Míru 250, Vyšší Brod
Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho
vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát. Prostor bude i
pro vaše dotazy a individuální konzultace.

Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.
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Čtenářský koutek
Lowry Lois – Posel v temném lese
Ve třetím dílu tetralogie se čtenáři znovu setkají nejen s Mattym, Jasnovidcem a Kirou
z Hledání modré, ale také s Jonasem z Dárce.
Žák David – Žeberův odkaz
Jedenáctiletý Edwin zmizel! Jeho kamarádům
Anežce, Viky, Ptáčkovi a Klárce je jasné, že to
nějak souvisí s profesorem Žeberou a zápisníkem, který by v nepovolaných rukou proměnil
šumavské hvozdy v kamennou poušť.
Smith Crystal – Krvavý lístek
Princezna Aurélie je mocnou čarodějkou. Jak
by ale mohla být šťastná v království, které magii brutálně potlačuje?
Vážení čtenáři,
Vítám Vás u březnových knižních novinek.
Věřím, že si tentokrát vyberete. Příjemné
čtení. R. Ouředníková

R. Ouředníková

leporela pro nejmenší:
Barvy, Rodina, Louka, Žabák Fanda
Hmyzí hotel, Ptačí budka
pohádky a příběhy:
Luciani Brigitte – Pan Jezevec a paní Liška
Jak dopadne první setkání jezevce a lišky,
se dočtete v knize.
Hudson Katy – Velký závod
Veverka se plnou rychlostí rozběhne podzimním listím. Rozená závodnice ale musí brzdit.
Letos je Závod o zlatý žalud závodem družstev.
Hrovatová Nina – Jak myška hledala kamarády
Osamělá myška by si moc ráda našla kamarády.
V lese potká sice spoustu laskavých tvorů, jenže někdy rychleji mluví, než myslí, takže každé
zvířátko nakonec něčím urazí. Uvědomí si myška, v čem udělala chybu?
Dahl Roald – Vilda a Pidipískové
Maminka Vildovi přísně zakazuje chodit ven
z domu, a už vůbec se nesmí vydávat do temného hvozdu kousek za zahradní brankou. Co
myslíte, že se tedy jednoho dne stane?
Pospíšilová Zuzana – Skopičiny kocoura
Silvestra
Zrzavý kocour Silvestr žije v malém domku
blízko zoo. Ačkoliv má doma misku vždy plnou,
zdá se mu jeho život příliš nudný. Podniká proto do zoo pravidelné výpravy.
Cholewinska Aniela – Roztomilý uprchlík
Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která vede veterinární kliniku. Míša má velké tajemství – rozumí řeči zvířat, a tak přesně ví,
co malé pacienty trápí.
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Watson Mary – Hon na střízlíka
Každé Vánoce Wren i její rodinu v lesích kolem
jejich vesnice pronásledují mocní nepřátelé
– Soudci. Ona sama ani nikdo z okolí je nedokáže zastavit. V zoufalé snaze zachránit rodinu
i přátele se proto vydává na tajnou misi jako
asistentka do nepřátelského velitelství.
pro dospělé:
Weaver Tim – Zlomené srdce
Dojela na odlehlou pobřežní vyhlídku, zaparkovala, zahodila klíčky a už ji nikdy nikdo nespatřil. Nezanechala po sobě jedinou stopu.
Johnsrud Ingar – Kříž
V osloské automyčce je nalezeno tělo Henryho Falcka, autora zprávy odhalující spiknutí
v nejvyšších patrech politiky. O kontroverzní
dokument se zajímá televizní reportérka, která
krátce po Falckově vraždě zmizí.
Fjel Jan–Erik – Mstitel
Jedná se o třetí detektivní román, jehož hlavní
postavou je svérázný vyšetřovatel Anton Brekke.
De la Motte Anders – Zimní oheň
Rok 1987, den svaté Lucie, městečko na jihu
Švédska. Oslava v místní tančírně skončí tragicky – požárem a smrtí jedné dívky.
García Eva – Ticho ve sněžném městě
V hlavním městě Baskicka se chystají na největší událost roku – oslavy svátku místní patronky, Panny Marie Sněžné. Na svátky však
padá stín, protože ve Staré katedrále jsou nalezeny dvě prazvláštně naaranžované mrtvoly
dvou mladých lidí.

před třemi lety z autobusové zastávky dospívající Lina. Její otec obviňuje z tragédie především sám sebe a den co den horečně prohledává okolí silnice zvané Stříbrná cesta, kde byla
Lina viděna naposledy.
Macmillan Gilly – Vyvrhel
Nejlepší kamarádi Noah a Abdi se od sebe nehnou ani na krok. Jenže když je v bristolském
Feeder Canalu nalezen Noah v bezvědomí,
Abdi nechce – nebo nemůže – říct, co se stalo.
Granger Ann – Nezvyklý zájem o mrtvoly
Viktoránská detektivka.
Theorin Johan – Hon na Vittry
Švédsko. Středověk. Doba, kdy války a morové epidemie byly stejně skutečné jako elfové
a obrovští hadi.
Whitton Hana – Vratislav
Druhorozený Vratislav přijal na rozdíl od ambiciózního Spytihněva vládu nad olomouckým
panstvím bez hořké závisti. Od života totiž
očekává více, hledá lásku a náhoda mu přivede
do cesty urozenou Gutu.
Lednická Karin – Šikmý kostel
Románová kronika ztraceného města léta
1894 – 1921.
Iggulden Conn – Válka růží 4: Drak
Anglie, 1470. Devět let po bitvě u Towtonu se
karta obrací a král Eduard musí prchnout i se
svým bratrem Richardem do Francie.
Tománek Jan – Lustr pro papeže
Syrově drsná výpověď nevinně odsouzeného mladého trampa, který se provinil jen tím,
že byl ve špatný čas na špatném místě.
Cimický Jan – Paroháč
Psychiatr Vaněček ordinuje jako každý den.
I trenér z fitka, sportovní typ atraktivního
muže, přichází s problémem, chce se poradit
o podivném chování své poslední milenky.
Antalíková Silvia – Náš milý synek
Puberťák dokáže nadělat pěknou kopu starostí a kluk z této knížky je navíc jeden průšvih
za druhým. A když je k tomu na něj matka
úplně sama, jednoho dne pohár přeteče a situace se stává kritickou. Naštěstí má každý syn
od přírody ještě otce.
Sepetys Ruth – Potrhaná křídla
New Orleans padesátých let – zábava, saxofony, intriky i černá ruka mafie.

Horst Jorn – Kaharinina šifra
William Wisting přijíždí k domu Martina Haugena, odkud před čtyřiadvaceti lety zmizela
Haugenova manželka Katharina. Jenže tentokrát je dům zamčený a Haugenův telefon
hluchý.

Vermalle Caroline – Miluji Paříž
Guillaume zná tajemství Paříže jako nikdo jiný.
Se svou energickou kolegyní Edie pracuje pro
turistickou agenturu I love Paris. A i když Guillaume vždy trefí ten správný okamžik, kdy se
před turisty blýsknout překvapivými detaily
o městě, k tomu, aby Edie vyznal lásku, se doposud odhodlat nedokázal.

Jackson Stina – Stříbrná cesta
Ve vzdálené části severního Švédska zmizela

Cooper Roxie – Den, kdy jsme se potkali
Stephanie a Jamie se poznají na uměleckém

kurzu a od prvního setkání je zřejmé, že jsou
jako stvořeni jeden pro druhého. Jenomže jsou
zadaní a svědomí jim nedovoluje způsobit bolest jejich nejbližším.

Knižní tipy

Lamballe Marie – Hluboká modř moře
Na pozadí dech beroucích kulis Bretaně se odvíjí dramatický příběh plný romantiky.
Pro zajímavost:
Heckmannová Helle – Pět zlatých klíčů
K naplněnému životu s dětmi od narození
do sedmi let.
Zídek Petr – Budovatelé státu
Příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa.
Lakosil Jan – Sudety krásné i bouřící
Německá okupace 1938 ve fotografiích.
Honzák Radkin – Holky to někdy nemaj lehký
Nagy Timea – Bezmocná
Jak jsem uvízla v síti nucené prostituce.
Mandžuková Jarmila – Co nám pomůže,
když…
Praktický domácí lékař od A do Z 

Batolata v pohybu
Skupinový tréninkově vzdělávací
program na podporu zdravého
motorického vývoje pro miminka
ve věku od 3 do 8 měsíců.
V rámci tohoto kurzu se naučíme správně
manipulovat s miminkem tak,
abychom podporovali jeho vývoj
– pasení koníčků, přetáčení, lezení
a chůze.
Pro zájemce od 10:30 hod.
v pátek 20. 3. 2020
4 místa volná – registrace
na tel: 380 746 611

Nová sada
společenských her

3. 3.

Po stopách archeologických památek Českokrumlovska

19. 3.

Březnové podvečerní čtení
Čtení spojené s výtvarnou dílnou.
18 hod., Městská knihovna

20. 3.

Mrňata v pohybu
Cvičení s Terezkou Sučíkovou pro registrované.
9:30 hod., Městská knihovna

24. 3.

Kdyby fotografie mohly vyprávět
Promítání s astronomem Petrem Horálkem.
18 hod., Klub pod kinem

27. 3.

Noc s Andersenem
Nocování pro děti starších 7 let.
Přihlášky jsou k dispozici v knihovně od 1. března.

1. – 31. 3.

Registrace nových čtenářů zdarma a amnestie
na pozdní vrácení knih a časopisů

Zátoň a Malšín
18 hod., Klub pod kinem

Upozorňujeme, že průběh akcí bude fotografován.
Použité snímky budou použity výhradně za účelem propagace knihovny.
www.knihovnavbrod.cz, www.facebook.com/knihovnavbrod
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STS Chvojkovice informuje
dobře Ivan Antalík – 2. místo a 3. místo Pavel Hron. Byli oceněni krásnými medailemi. V kategorii 190 se moc nedařilo Liborovi Staňkovi
17. místo a Ludvíkovi Furikovi 18. místo.
15. 1. 2020
Turnaj na campusu ČB vyšel dobře s krásným 4. místem a nejvyšším
náhozem 247 kuželek Liborovi Staňkovi, Ivan Antalík 26. místo, Pavel
Hron 29. místo.

4. 1. 2020
Za účasti 105 hráčů se na Best bowling Praha Zličín uskutečnil 1. turnaj série Ebonite. Z Vyššího Brodu se jako jediný zúčastnil Libor Staněk
a neuvedl se vůbec špatně. Po restartu se dostal na konečné 26. místo
a chybělo mu 6 kuželek na postup do finále.
8. 1. 2020
Družstvo STS Chvojkovice Vyšší Brod ve složení Ludvík Furik, Ivan Antalík
a Libor Staněk sezúčastnilo baráže ABL Jižní Čechy o postup na mistrovství ČR do Pardubic. Stalo se a s ø 519,25 na druhém místě – postup
vyšel.
12. 1. 2020
V neděli 12. 1. se na Campusu ČB uskutečnilo Mistrovství regionu Jižní
Čechy – jednotlivci. Účast 28 hráčů a 7 hráček. V kategorii 165 si vedli

18. 1. 2020
Mistrovství ČR ABL družstev v Bowling zone v Pardubicích se odehrálo
Mistrovství ČR družstev. Zúčastnilo se celkem 36 teamů s celé republiky
a také STS Chvojkovice ve složení kapitán L. Staněk, I. Antalík, L. Furik
a náš hráč ze Zlivi Zdeněk David. Po prvních dvou hrách jsme se kvalifikovali na 27. místo. Ze 4 družstev, která byla nalosována do skupin
postoupily 2 teamy. Do dalších bojů o konečné pořadí bohužel forma
týmu STS Chvojkovice nebyla moc dobrá a s uhranými 3,5 body obsadilo celkově 31. místo.
Ve skupině hráli z kvalifikace:
Z 9. místa Šalamouni (severní Morava) na: 10. místo. Z 10. místa Bombers (západní Čechy) na 7. místo. Z 27. místa STS Chvojkovice Vyšší Brod
na 31. místo. Z 28. místa Big Lebowski Tábor (jižní Čechy) na 30. místo.
V neděli si zahrál mistrovství ČR jednotlivců i Libor Staněk, který po odhlášení jednoho hráče u Jižních Čech a po přemlouvání svých kamarádů
se zapojil do bojů o mistra ČR. Z 75 hráčů obsadil celkově 56. místo.
Na jaře opět začínáme ve 2. lize ABL, tak nám držte palce. 

L. Staněk

Sporťáček
R

ádi bychom Vám představili nově vzniklý sportovní kroužek pro děti od 6 do 18
let. Pravidelně se scházíme v malé tělocvičně
v pondělí a pátek. Sporťáček organizuje Ski
team MoNo, z.s. .

Dobře si uvědomujeme, že období předškolního a školního věku člověka je nutné
považovat za životní období, kdy se vytváří
a formuje vztah člověka k pohybové aktivitě
jako součásti jeho celoživotní seberealizace.
Sportování dětí má pochopitelně také preventivní význam. Pokud necháte potomka jen
vysedávat u televize či počítače, nejspíš si zadělá na budoucí problémy s obezitou. Je bez
debat, že pravidelný sport je zdravý a zvyšuje obranyschopnost organismu i tělesnou
výkonnost. Proto se snažíme hravou formou
s dětmi cvičit a rozvíjet pohybové dovednosti.
Sporťáček zároveň slouží jako tréninková jednotka pro naše mladé a nadějné sportovce.
V průběhu roku se věnujeme sportům dle
jejich možné realizace. Pravidelně trénujeme a závodíme na kolečkových bruslích, lyžích a nově se chceme věnovat i jízdě na kole
a travním lyžím. Nebojíme se zkusit snowboard a běžky.
V loňském roce jsme zkusili štěstí na mistroství ČR v alpine in-line slalom v Chomuto-
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vě (6x 2. místo, 3x 3.místo). Závody v Písku
(1x1. místo, 2x 2. místo, 2x 4. Místo, 1x 7. místo).
Letošní zima milovníkům lyžovaní příliš nepřeje, přesto se snažíme trénovat a závodit.
V alpských disciplínách máme naplánované
tyto akce: Ski camp Lipno GS, UKZ Hochficht
SL, Krajský přebor Hochficht GS, Kramolínský obřák a Krajský přebor SL na Lipně a OSL
Monínec. Celkové body ze závodů se počítají
do Jihočeského poháru, o který se chceme
s konkurencí utkat.

Naše zážitky, tréninkové kempy nebo závody
můžete sledovat na našem instagramovém
účtu ski.team.mono. Zároveň bychom chtěli
poděkovat firmě Lipno servis, s.r.o. za zvýhodněné roční permanentky do skiareálu Lipno,
firmě BRAWE, s.r.o. za věcné ceny a tesařství
Tymko Jan za sponzorský dar. Případní zájemci o spolupráci nebo o členství nás mohou
kontaktovat na skiteammono@seznam.cz. 
Jaromír Nosek

Když jsou holky zdravé, tak vyhrávají
Dopoledne přivítaly zkušený tým z Prahy- Sokol Stodůlky. Soupeřky by svým věkem mohly
být místním dorostenkám spíše matkami, ale
stolní tenis hrají výborně. Jsou zkušené a při
zápase vědí co a jak. To, že domácí zvítězily 6:4,
bylo jen zásluhou nesmírné bojovnosti a vůle.
Hlavně Nečasová otáčela z 0:2 na 3:2 což nakonec rozhodlo o těsném vítězství.
V odpoledním zápase se Spartou Praha byl
k vidění vynikající stolní tenis hlavně na jeho
začátku. Pak už to byl jen boj o každý míč.
V dramatickém deblu Procházková s Meškánovou soupeřkám první bod doslova ukradly
ve čtvrtém setu. Vedení 5:1 vypadalo na papíře jako jednoduchá záležitost, ale byla to nezměrná dřina. A jak udělat šestý, vítězný bod
když docházejí síly, protože jich bylo spoustu
vydáno v dopoledním zápase? Zvlášť, když
Šárka musela pro vyčerpanost vzdát svůj zápas, který byl v ten den už osmý a běžela vysypat obsah žaludku někam za tělocvičnu.
Chřipková epidemie na rozhraní ledna a února
se podepsala i na výkonech ligových stolních
tenistek z Vyššího Brodu.
Jediná zdravá Andrea Meškánová bojovala
ve Vlašimi do úmoru, ale nemohla sama porazit celý tým. Šárka Procházková bojovala
spíše s přicházející nemocí než se soupeřkami
a Nečasová jen pro tento den vylezla z postele. Ukoptěná remíza 5:5 byla v takovém stavu
hráček maximem. Třináctiletá náhradnice Petrů si na nějaké ligové úspěchy musí počkat
ještě jeden dva roky a tak odpolední prohra
8:2 na stolech ELIZZA Praha byla jen důkazem

toho, jak je druhá liga obtížná a vyrovnaná
soutěž. V Plzni byla situace podobná, jen byly
nemocné zase jiné hráčky. Ale když se holky
uzdraví, tak to už je pak jiné kafe.
Pro AC Sparta Praha to byl asi smutný víkend.
Jejich fotbalisté prohráli i s novým trenérem
v Olomouci 1:0 a stolní tenistky ve Vyšším Brodě 6:4.

Nakonec měla nejvíce sil Natálka Nečasová
a v dramatickém zápase porazila nebezpečnou Handlovou 3:2. Vítězství bylo na světě
a totálně unavená Meškánová už nenašla motivaci k nějakému vítěznému triumfu.
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD se opět dostal na nejpřednější příčky v tabulce a účast v play-off o první
ligu je stále reálnější. 

Ale vážně: Ligové dvojkolo v sobotu 22. února
bylo asi to nejobtížnější a nejtěžší co kdy mladé hráčky hrály. Hlavně měly co dohánět, když
se v předchozích kolech nedařilo.

p.m.

Divokým Kurdistánem
Pondělí 23. 3. 2020 v 18:00hod, Klub pod kinem

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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PŮJČÍME VÁM:
• akumulátorové, elektrické
i motorové stavební nářadí
• stroje na zpracování betonu
• stroje na opracování dřeva
• elektrocentrály
• hutnící techniku
• topidla
• vysoušeče
• svářečky
• průmyslové vysavače
• měřicí techniku
• zahradní techniku, a další.

Pohled (do) minulosti
cátého století. Upravené stezky měly svá jména, jako například „Sonnenaufgang“ (Sluneční výstup) nebo „Bachsteig“ (Potoční stezka), kterou
dnes známe jako Opatskou stezku. V Hamerském údolí byly však pojmenovány i skály a skalní útvary. Pojmenovány byly hlavě po významných
místních činitelích. Jednou ze skal byla například Seidlhöhe (Seidlova
výšina), pojmenovaná podle prezidenta krajského soudu a dvorního
rady Franze Seidla von Rechtenau, který jezdil do Vyššího Brodu na letní
pobyt. Lorenz Fels (Lorenzova / Vavřincova skála) byla zase pojmenována dle někdejšího vyšebrodského starosty a dlouholetého městského
tajemníka Lorenze Watzkarze. V neposlední řadě zde byla i Leopoldsfels
(Leopoldova skála), která byla pojmenována dle význačného vyšebrodského opata Leopolda Wackáře. Hamerské údolí je dodnes příjemným
vycházkovým místem nejen pro vyšebrodské občany, ale i další návštěvníky města.

P

ohlednicové tvorbě se ve Vyšším Brodě krátkou dobu věnoval i místní
fotograf Josef Kashofer (narozen 1887 – zemřel 1942). Jedná se sice
jen o několik pohlednic, nicméně jsou pro nás i dnes obrazově velmi pozoruhodné.

Všechny zveřejněné pohlednice najdete na webových stránkách
www.vyssibrod-historicky.cz v sekci „Staré pohlednice“. 
Jiří Anderle

První, kterou si prohlédneme, je odstíny šedi velmi jemně kolorovaná
světlotisková pohlednice vydaná mezi lety 1906 – 1910. Vidíme zde město i klášter od jihu a prakticky nám splývají. Přesto, že klášter v pozadí
vidíme od pivovaru (vlevo) až po nové opatství (vpravo) v podstatě celý,
z města vidíme jen jeho nejjižnější okraj. Ve středu snímku vidíme přímo pod klášterním kostelem mírně vlevo dvoupodlažní budovu obecné a měšťanské školy (ještě před funkcionalistickou přestavbou v roce
1935) a mírně vpravo dvoupodlažní budovu hotelu Šumava (ještě bez
přistavěného tanečního sálu). Vedle školní budovy byly v té době směrem ke Studánkám jen dva domy, z nichž se do dneška zachoval ten
vzdálenější (čp. 145). Zde město končilo. Shluk domečků vpravo pod
kostelem sv. Bartoloměje je někdejší Linecké předměstí. Je to zástavba
kolem dnešní Lidické ulice. Ta je totiž původní historickou silnicí do Studánek a dále přes Radvanov do Lince. Teprve v roce 1860 byla vystavěna
silnice nová (současná), která se nelomila vlevo prudce dolů za hotelem
Šumava, ale naopak vycházela z náměstí přímo a mírně stoupala v ladných serpentinách přes Studánky až k zemské hranici. Tyto serpentiny
vidíme v popředí snímku. Velkou zajímavostí je větší obdélníková kaple, která u této silnice stála. Bohužel prozatím nejsou známy písemné
prameny o její stavbě. Mohla vzniknout někdy koncem devatenáctého
století (možná osmdesátá léta) a zanikla patrně v šedesátých letech dvacátého století spolu s úpravou silnice na Studánky.
Druhým snímkem je ručně kolorovaná světlotisková pohlednice, která vznikla někdy v období mezi lety 1906 – 1919. Zobrazuje pohled
na vlastní město, tentokrát ze severu. Levému hornímu rohu pohlednice
a potažmo celému městečku dominuje kostel sv. Bartoloměje. Zhruba
uprostřed pohlednice je vidět věž staré radnice a od ní vpravo a mírně
do popředí se rozkládá městský park. Ten byl v prostoru náměstí před
radnicí založen v roce 1883, a tak zde vidíme zhruba pětadvacetileté
stromy. V popředí nás zaujme poměrně malebný pohled na domy v ulici 5. května a jejich pitoreskní hospodářská stavení. Řada domů byla
v té době stále ještě kryta šindelovými střechami. Uprostřed snímku je
dobře patrný dům čp. 21, který však byl v osmdesátých letech 20. století
kompletně zbořen (zůstalo zachováno pouze uliční průčelí) a nahrazen
novostavbou.
Třetí pohlednicí, kterou si od Josefa Kashofera prohlédneme, je kolorovaný světlotiskový snímek vodopádů na Malé Vltavici v Hamerském údolí.
Rovněž byl vydán v podobném období jako předchozí pohlednice, a to
mezi lety 1906 – 1915. Delším expozičním časem fotografie získávají
na mohutnosti vlastní vodní peřeje říčky. Hamerské údolí za klášterem
bylo oblíbeným výletním místem konce devatenáctého a začátkem dva-
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Léčebně preventivní péče o klienty domova
pro seniory Kaplice
„Být stále mlád“ – dnes již legendární píseň
mistra české populární hudby pana Karla Gotta. Kdo z nás by nechtěl být stále plný síly,
životního optimismu, dobrého zdraví, obklopen rodinou a přáteli. Čas však měří všem
spravedlivě a ke stáří se dřív nebo později
dopracuje většina z nás. Tuto cestu k poslednímu životnímu milníku však máme možnost
do určité míry ovlivňovat my všichni. Svým
postojem k životu, způsobem myšlení, chutí
pohnout vlastním osudem, ale i přístupem
k životnímu stylu a vlastnímu zdraví. Vždyť
právě zdraví je jedním z hlavních faktorů, který náš život ovlivňuje. Ne náhodou si při
oslavách a nejrůznějších společenských příležitostech přejeme na prvním místě „hodně
zdraví“. S přibývajícími lety si zpravidla začneme uvědomovat, že tato fráze má v sobě
hluboko zakořeněnou pravdu. Vždyť pokud
nemáme zdraví, je o mnoho náročnější obstát
ve zkouškách, které nám život přináší.
Právě oslabené zdraví bývá jedním z hlavních
důvodů, kdy senior vyhledá sociální službu.
Nejinak je to i v našem Domově. Obyvatelem Domova pro seniory Kaplice se člověk
stává zpravidla právě proto, že změny v jeho
zdravotním stavu již vyžadují odbornou péči
druhé osoby.
Příchod do pobytové sociální služby může být
bezpochyby stresujícím faktorem, ovlivňujícím fyzický i psychický stav. Naším krédem
je tak vědomí, že každý nový klient je pro nás
specifickou osobností, která si s sebou přináší
svůj životní příběh, své zvyklosti, denní stereotypy, potřeby. Cílem naší služby je pracovat
se všemi těmito aspekty, se současným dodržením nutných zákonných norem.
Člověk je bytost celistvá, a tak se staráme jak
o tělesnou schránku, tak o duševní stav. Neboť jedno ovlivňuje druhé.

O zdravotní stav klientů pečuje praktická lékařka a profesionální tým zdravotních sester
a pracovníků přímé obslužné péče. Cílem jejich vzájemné spolupráce je efektivně oddálit,
včas zachytit či zmírnit zdravotní obtíže, které
zkrátka k období stáří většinou patří. Tento
komfort permanentní zdravotní péče a dohledu by si senior ve svém domácím prostředí
pravděpodobně dovolit nemohl. Tato celodenní péče je neocenitelnou devizou, dodávající značnou míru pocitu bezpečí a ochrany.
Zimní měsíce jsou tradiční živnou půdou pro
nemoci jako chřipka či jiná respirační onemocnění. Díky nastaveným preventivním opatřením (očkování, disciplinovanost návštěv v době nemocí) nebyl v našem Domově zaznamenán zvýšený výskyt zmiňovaných onemocnění. Tento odpovědný přístup se týká rovněž zaměstnanců, kteří využívají preventivní
opatření zajištěná ze strany zaměstnavatele
(očkování, preventivní prohlídky, ochranné
pomůcky používané při práci atd.).
Na příznivém stavu klientů se podílí také další
faktory. Jedním z nich je správné nastavení
hydratace a výživy. Tato oblast bývá častým
„jablkem sváru“ mezi poskytovatelem služby
a klientem. Jak už bylo zmíněno, každý klient
přichází z různého prostředí, ovlivněn svými
životními zvyky a potřebami. Poskytovatel je
na druhé straně „svázán“ určitými zákonnými normami, které musí dodržovat. Jde např.
o tzv. spotřební koš. V praxi to znamená, že
nastavení jídelníčku, které je konzultováno
s nutriční terapeutkou, musí splňovat daná
kritéria. Jídla musí být výživově vyvážená,
aby odpovídala specifickým požadavkům těla v seniorském věku. Ne vždy se tak složení
jídelníčku může zamlouvat chutím a zvykům
klientů. Naši zaměstnanci však věnují značné
úsilí tomu, aby byly co možná nejvíce uspokojeny všechny strany.

Rehabilitace Vyšší Brod

Do rehabilitační ambulance ve Vyšším Brodě, hledáme
fyzioterapeuta/ku na 0,5 úvazku (tzn. 17,5 hodiny týdně).
Práce s různorodými pacienty (neurologickými,
po operacích, poúrazové stavy, nácvik při VDT u dětí
ca od 4 – 5 let, atp.). Práce možná na DPP, VPP nebo HPP dle dohody.
Nástupní plat: 12.000 Kč hrubého + bonusy dle dohody.
Hledáme terapeuta se zájmem o cílovou skupinu.
Zkušenosti vítány, ale nejsou podmínkou.
Nabízíme rehabilitaci s rodinným a inovativním přístupem.
Příjemný kolektiv.

Kontakt: Marie Nedvědová, tel. 724 505 417.
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Neoddělitelnou složkou z pohledu zdraví je
samozřejmě složka duševní. Není sice na první pohled tak viditelná, o co více je však péče
o ní důležitá. Zaměstnanci, v čele s aktivizačními pracovníky a dobrovolníky, nabízejí klientům široké spektrum denních aktivit. Cílem
těchto činností je vyvolat u klienta zájem,
chuť pracovat, tvořit, komunikovat, udržet
si určitou míru samostatnosti a nezávislosti.
Nabízeny jsou různé aktivity přizpůsobené seniorské kategorii. Velkou oblibu si získalo cvičení jógy, masážní a relaxační chvilky, cvičení
paměti, tvořivé aktivity, společenská setkání.
Budoucnost našeho Domova je plánována
v tzv. Konceptu biografické péče. Tento model péče vychází z životního příběhu každého
klienta. Na základě poznání jeho minulosti
umožňuje nastavit péči „na míru“, tzn. tak,
aby v sobě odrážela, kým klient ve svém životě byl, jaké byly jeho radosti, starosti, zvyky,
smysl života.



Mgr. Vladimíra Holczerová

NOVÁ PRODEJNA
PAPÍRNICTVÍ, ŠKOLNÍ POTŘEBY A DOMÁCNOST
Náměstí 77, Vyšší Brod

Otevřeno od 1. 4. 2020
Děkuji za přízeň všem věrným zákazníkům
a těším se na vás v nové prodejně.
Soňa Šerhaklová

HAUSER slavnostně otevřel
nové sídlo v Českých Budějovicích
Jak už možná víte, firma
Hauser jako mezinárodní
dodavatel kompletních
chladírenských řešení
s výrobním závodem
v Kaplici dále roste.
V lednu jsme dokončili
výstavbu zbrusu nové
moderní budovy v Českých
Budějovicích. Další investice
budou zaměřeny na další
rozvoj výroby v Kaplici.
Českobudějovická pobočka není pro firmu Hauser žádnou novinkou a především
v posledních pěti letech rychle roste. Dosavadní pronajaté kanceláře měly omezenou kapacitu a omezovaly by rozvoj
firmy v následujících letech. Vedení společnosti tak dalo výstavbě nové vlastní
budovy bez váhání zelenou.
Stavba byla zahájena v září 2018 a už
v lednu 2020 bylo vše připraveno k nastěhování. Budova disponuje vzdušnými kancelářemi, perfektně vybavenými
zasedacími místnostmi, prostornou seminární místností a nechybí ani zázemí

zvyšující komfort zaměstnanců mimo
pracovní dobu, jako je společenská místnost s moderní kuchyní či stolním fotbálkem.
Vytápění i chlazení budovy je řešeno unikátními podstropními panely a dvěma
tepelnými čerpadly. Čerpadla jsou napojena na 12 podzemních vrtů, díky čemuž
například v létě probíhá chlazení prakticky bez přidané energie, kdy se voda
zchlazuje průtokem ve vrtech. Celá budova tak má velmi nízkou spotřebu energie
a v tomto ohledu patří k nejúspornějším
v České republice.
Napříč budovou najdete v různých podobách motiv tučňáka a modrobílé interiéry jsou doplněny krásnou sbírkou
moderních obrazů. Kromě administrativního zázemí se dnes v budově nacházejí týmy, které zodpovídají za kompletní
technologické projekty, je zde dispečink
servisu pro celou Evropu a oddělení plánování výroby a přípravy zakázek. Budujeme zde ale i další odborná oddělení a v

následujících 2 letech nabídneme zhruba
60 atraktivních pracovních míst.
Růst pobočky v Českých Budějovicích je
mimo jiné důsledkem rychlého rozvoje
výrobního závodu v Kaplici, kde teď aktuálně nabízíme přes 40 pracovních míst
různého zaměření. A právě do výroby
budou směřovat další letošní investice, o
kterých určitě uslyšíte.

www.hauser.cz

Pronajme se provozovna
v 1. patře domu
Náměstí 30 (Pajzl u Jakuba).
V minulosti byla provozovna využívána
jako kosmetický salon.
Kontakt: Veronika Kurková, tel. 602 546 628

Přijmeme řidiče domíchávače betonu
– nákladní doprava nad 7,5 t
– platný profesní průkaz řidiče nutný
– pracoviště frymburk
– na dojíždění je k dispozici služební vůz
– měsíční příjem dle výkonu 20.000 – 30.000 Kč
– nástup možný ihned, případně dle dohody
– hlavní pracovní poměr
– další info při osobním jednání
Kontakt: 732 368 345, 603 357 459

Hlavní pracovní náplň
•

Opravy, údržba a montáž nových vodovodních
a kanalizačních řadů a přípojek

•

Montáže a výměny vodoměrů přímo u zákazníků

TY

KV
URI

PROVOZNÍHO MONTÉRA
pro oblast Vyšší Brod

SEC

ČEVAK a.s.
přijme

(v domácnostech i firmách)
•

Po zapracování samostatné výjezdy do terénu
ve Vyšším Brodě a okolí

•

Spolupráce s kolegy na středisku – dalšími montéry,

Security služby

elektrikáři, zámečníky

Požadujeme

Nabízíme

Vzdělání s technickým zaměřením
výhodou
Šikovnost a chuť pracovat v řemesle
Samostatnost, zodpovědnost
Komunikační dovednosti
Řidičský průkaz sk. B

Práci v jednosměnném provozu - 37,5
hodin týdně od 7:00 do 15:00 (30 minut
pauza na oběd)
Zaučení, možnost navýšení odbornosti
Stravenky 100 Kč
3 dny zdravotního volna
5 týdnů dovolené
Proplácení přesčasů, příplatky za pohotovost
Mnoho dalších zaměstnaneckých benefitů

Kontakt: Miloslav Procházka
tel.: +420 602 294 109; e-mail: kariera@cevak.cz
Provozní středisko Lipensko
ČOV Frymburk, 382 79 Frymburk
infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz
www.cevak.cz
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Zabezpečovací systémy
Elektrikářské práce
Tel.: 723 671 890
E-mail: kvsec@seznam.cz

EKOLOGIE JE PRO NÁS VELKÉ TÉMA

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL je globální společnost připravená postavit se různým výzvám.
Jedním ze součastných velkých produktů
projektů je definice politiky ochrany životního prostředí.
Důvodem není jen samotná odpovědnost, ale také úspora nákladů a inovativní technologie.

Nová lakovna moderně zabraňuje tepelným
ztrátám a využívá i rekuperaci tepla z lakovaných
dílů. Uzavřený systém s čistěním a recyklací odpadní vody, pak šetří vodu v objemu cca 16 metrů kubických každé dva týdny.

Používání zpracovaného plastového odpadu k výrobě nových
výrobků z umělé hmoty patří ve stále větší míře k prvořadým úkolům při zavádění cirkulární ekonomiky v plastikářském průmyslu.
Jako výrobce vstřikovacích zařízení a poskytovatel systémových
řešení pomáhá ENGEL svým zákazníkům jednak upravovat stále
více produktů pro využití k recyklaci a zároveň neustále zvyšovat
podíl recyklátů v nových výrobcích.

Dalším důvodem proč se společnost ENGEL věnuje environmentálnímu managementu je zavedení a implementace ISO 14001. Tento důležitý krok
se může stát naší konkurenční výhodou. Správně
nastavený systém environmentálního managementu totiž ovlivňuje ziskovost firmy. To znamená,
že společnost, která tento způsob řízení systematicky používá a dále rozvíjí, je např. schopna výrazně zredukovat své náklady. Uspořené prostředky
lze následně použít pro další investice, např. do
modernějších zařízení a tím opět dosáhnout dalšího
snížení nákladů.

www.fb.com/ENGELCZkariera
Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

kulturní program březen
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• 3. 3. 2020 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
PO STOPÁCH ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK ČESKOKRUMLOVSKA: ZÁTOŇ A MALŠÍN
přednáší Mgr. Martin Nechvíle
pořádá Městská knihovna

MĚSTO
DUCHŮ
Režie: Matthew Heineman /
USA/ 2017 /90 min
Syrový obraz zvěrstev páchaných
v Sýrii pohledem Hamúda a Hasana
– dvou občanských novinářů, kteří
navzdory brutálním represím přinášejí
okolnímu světu informace o situaci
v těžce zkoušeném městě.

• 6. 3. 2020 pátek, 18 hod., kino
ERICH PRÖLL – AZORSKÉ OSTROVY
Beseda s promítáním představuje průzkum přírody na devíti
azorských ostrovech
Vstupné: zdarma
• 10. 3. 2020 úterý, 17 hod., kino
POHÁDKA Z BUDÍKU
Teátr Pavla Šmída, divadlo pro děti
Vstupné: 50 Kč

Hrdinové filmu Město duchů, to jsou
aktivističtí novináři, kteří se i ve válečných podmínkách v Sýrii snaží dělat
svou žurnalistickou práci. Díky jejich
informacím a fotkám z míst, odkud už
žádná média nereportují, si svět každý
den připomíná, že tento konflikt je
i po sedmi letech stále nevyřešen.

• 19. 3. 2020 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
Karneval pro seniory
Vstupné: 50 Kč
• 19. 3. 2020 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
BŘEZNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou.

Zveme na promítání
festivalového filmu
26. 3. 2020 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

• 20. 3. 2020 pátek, 9:30 hod., Městská knihovna
MRŇATA V POHYBU
Cvičení s Terezkou Sučíkovou pro registrované.
• 23. 3. 2020 pondělí, 18 hod., Klub pod kinem
CESTOVATELSKÁ BESEDA: DIVOKÝM KURDISTÁNEM
aneb Přežily nejstarší lidské stavby působení Islámského státu?
Vstupné: 50 Kč
• 24. 3. 2020 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
KDYBY FOTOGRAFIE MOHLY VYPRÁVĚT
Povídání s astronomem Petrem Horálkem
pořádá Městská knihovna
Vstupné: zdarma
• 25. 3. 2020 středa, 17 hod., Zasedací místnost
ZELENÁ ÚSPORÁM
• 26. 3. 2020 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
MĚSTO DUCHŮ
Festivalový film
Vstupné: zdarma
• 27. 3. 2020 pátek, Městská knihovna
NOC S ANDERSENEM
Nocování pro děti starších 7 let.
Přihlášky jsou k dispozici v knihovně od 1. března.
• 28. 3. 2020 sobota, 18 hod., Sál hotelu Šumava
KONCERT PRO ANDU
Již 13. ročník charitativního koncertu
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 20. 3. 2020 do 12 hodin.
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S úctou dovolujeme si zváti všechny ženy k oslavě

Mezinárodního Dne Žen
Která se koná dne 6. 3. 2020 od 1700hod
v hotelu PANSKÝ DŮM
K příjemnému posezení i tanci zahraje živá hudba
Občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé

Březen ve Skiareálu Lipno
•7
 . 3. 2020 – Narozeniny lišáka Foxe
Čeká vás pořádná narozeninová párty, na které nebude chybět
spousta zábavy a hlavně dort, o který se lišák s dětmi rád rozdělí.
•7
 . 3. 2020 – Den s handicapem
Zdarma zapůjčení pomůcek, ukázka monoski, instruktáž rodičů
pro samostatnou jízdu s dítětem na monoski a mnoho dalšího.
•7
 . – 8. 3. 2020 – Lipenský mistr (Lipno Masters)
Do závodu se mohou přihlásit jak malí závodníci, tak i zkušení borci
z veřejnosti.
•1
 4. 3. 2020 – Sobota s Lipno bez bariér
Tento den je věnován všem handicapovaným sportovcům,
kteří si mohou v půjčovně Intersport rent Chata Lanovka,
zapůjčit vybavení zcela ZDARMA!

