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 Odemykání Vltavy

20. - 21. 4. 2018
kemp Pod Hrází
Více na str. 20

 Jednadevadesátníci
Skutečný příběh vojáků

17. 4. 2018, 18.00 hod.
Klub pod kinem

Odemykání turistických
stezek Vyšebrodska
Výšlap kolem tří vrchů | 15. 4. 2018
Sraz na parkovišti v dolní části náměstí, odjezd autobusem v 10.00 hod.
Trasa výšlapu: Studánky – Kamenná – Pod Jezevčím vrchem – Bombardiště
– Martínkov – Maria Rast am Stein – Vyšší Brod (11 km).  

 Zastupitelé hodnotí

svou práci

Přečtete si na str. 3

Informace k zápisu

do Základní školy ve Vyšším Brodě
Vážení a milí čtenáři!
Duben je podle pranostik sice prý ještě
vhodný na schováváni za kamny, ve
Vyšším Brodě se ale
tradičně nese ve
znamení odemykání. V půlce měsíce společně odemkneme
turistické trasy a hned vzápětí se svého
symbolického startu sezóny dočká i řeka
Vltava.
I v tomto vydání zpravodaje pokračují
hodnocení práce jednotlivých zastupitelů,
můžete se dočíst i o úspěchu vyšebrodské
knihovnice Romany Ouředníkové, která
byla za svou práci oceněna v rámci vyhlášení Jihočeského knihovníka roku 2017.
Vyšebrodští stolní tenisté naopak představují své budoucí naděje. Mladé hráče,
jejichž výkonost se v minulých měsících
posunula velkou měrou vpřed a místní
klub tak může dále navazovat na své významné úspěchy.
Znovu se na stránkách zpravodaje věnujeme i tématu lékařské péče ve Vyšším
Brodě. Určitě by neměla zapadnout
především informace, že by se občané,
kteří tak chtějí učinit, měli přeregistrovat
k MUDr. Bencovi nejpozději do dvou
následujících měsíců. Poté budou již nové
registrace uzavřeny.
Příjemné čtení Vám přeje



Jan Straka,
za redakci VZ

Uzavření mateřské
školy o prázdninách
V letních měsících bude provoz
Mateřské školy omezen na jednu třídu.
Prosíme proto rodiče, kteří budou skolku
o prázdninách využívat, aby o této
skutečnosti informovali své paní učitelky
nejpozději do 30. 4. 2018.
Ve dnech 30. 7. – 17. 8. 2018
bude Mateřská škola zcela uzavřena.
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Zápis do 1. třídy Základní školy ve Vyšším Brodě se koná v pondělí 9. 4. 2018 od 14.00
do 16.20 hodin. V MŠ bude viset tabulka
s rozpisem jednotlivých časů, tam si můžete
naplánovat příchod v určitou hodinu, abyste
zbytečně nečekali. S sebou si vezměte rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí
a zápisní list, občanský průkaz nebo pas
některého z rodičů, u cizinců povolení k po-

bytu. Povinnost přijít k zápisu mají všechny
děti, které do 31. 8. 2018 dovrší 6 let věku /děti
po odkladu školní docházky přijdou k zápisu
znovu/. Pokud budete žádat odklad školní
docházky, musíte si do doby zápisu, nejpozději však do konce dubna, vyřídit doporučení
pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Tato doporučení vezměte k zápisu s sebou. 

Nabídky Českého červeného
kříže Český Krumlov
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Český Krumlov v letošním roce pořádá pro
širokou veřejnost:
• 12. března – 14. března od 8:30 do 16:00
hod. (příp. do 16:30 hod.) příměstský tábor v rámci jarních prázdnin, zajištěn oběd
a pitný režim, program, cena 550,– Kč/dítě
• 7. dubna od 9:00 hod. školení poskytování první pomoci v praxi – v sídle OS ČČK
Sídliště Vyšný 48, Č.K., účastníci kurzu se
praktickou a zábavnou formou naučí poskytovat první pomoc při nehodách a úrazech,
cena kurzu 400,– Kč/os.
• 14. dubna – 15. dubna od 9:00 do 20:00
hod. akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA), platnost kurzu 4 roky,
cena kurzu 2.000,– Kč, doškolení kurzu v rozsahu 8 hodin za 800,– Kč

• 16. července – 20. července 2018 městský
tábor s ČČK určený pro děti od 9 do 15 let,
cena tábora 1.200,– Kč
• 23. července – 27. července 2018 městský
tábor s ČČK určený pro děti od 6 do 10 let,
cena tábora 1.200,– Kč
• 11. srpna – 18. srpna 2018 letní pobytový
tábor s ČČK v Hořicích na Šumavě, rekreační středisko Menfis
• 18. srpna – 26. srpna 2018 letní pobytový tábor s ČČK na Jenišově, Chata Smrčina, bližší informace k táborům a přihlášky
na e-mailu: ceskykrumlov@cervenykriz.eu
Bližší informace o naší
činnosti naleznete
na stránkách
www.cckck.cz 

Kulturní památky – dotace
Vlastníci nemovitosti – nemovité kulturní památky v městské památkové zóně
Vyšší Brod mohou požádat o zařazení
do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón (MPZ)
ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2019.
Povinné přílohy žádosti:
a) 
Závazné stanovisko oddělení památkové
péče k obnově kulturní památky
b) Stavební povolení, ohlášení stavebních prací apod.
c) Fotodokumentace současného stavu kulturní památky před obnovou (v písemné podobě k žádosti nebo e-mailem:
mistostarosta@mestovyssibrod.cz )
d) U akcí obnovy s plánovanou výši investice
nad 1 mil. Kč v roce 2019 je nutné předložit
položkový rozpočet.

Dotazník je v písemné podobě k vyzvednutí
na podatelně MěÚ, ke stažení na:
http://www.mestovyssibrod.cz/dokumenty.
html
Vyplněný dotazník spolu s povinnými
přílohami doručte do 31. 8. 2018
na adresu:
Městský úřad Vyšší Brod,
Míru 250,
382 73 Vyšší Brod.
Kontaktní osoba:
Eva Maštalířová,
tel. 725 483 043,
mail: mistostarosta@mestovyssibrod.cz. 
Eva Maštalířová
místostarostka

Zastupitelé hodnotí svou práci
1/ Čemu jste se konkrétně při výkonu funkce věnoval/a?
2/ Co se Vám osobně podařilo?
3/ Co se naopak nepovedlo a vidíte to jako svůj dluh?

JUDr. Luboš
Dvořák
KSČM

1/ Jako právník jsem se pochopitelně
zabýval zejména oblastí uzavíraných
smluv a finančními otázkami rozpočtu, aby pamatoval na potřeby občanů
v rámci občanské vybavenosti. Další
prioritou bylo, aby nový územní plán
nevyhovoval jen majitelům nemovitostí a podnikatelům, ale i ostatním
občanům. Ve spolupráci s dalšími jsem
se snažil o obnovu „klimatických lázní
Hrudkov“. Jako „vodák“ jsem podporoval
i všechny aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro to, aby se
prohloubilo postavení Vyššího Brodu
jako centra vodáckého sportu, a to nejen turistického, ale i výkonnostního
a „adrenalinového“. Od roku 2017 jsem
se pak nechal přemluvit i k opětovnému
převzetí funkce předsedy komise města
pro projednávání přestupků.
2/ To musí zhodnotit občané. Nicméně
měl-li bych se za něco pochválit, jsem
přesvědčen, že se i s mým přispěním
podařilo o podstatný kus přiblížit k realitě možnost, že na Hrudkově bude
v budoucnosti obnovena plicní léčebna,
a do této části města se opět vrátí život.
3/ Odpověď je v první části stejná jako
u otázky „co se podařilo“. Mrzí mě, že
obnovení Hrudkova se zatím nepodařilo dotáhnout do stádia realizace. Také
mě mrzí, že jsem se nechal přesvědčit
k přijetí funkce předsedy přestupkové
komise. Za situace, kdy řízení o přestupcích stát zákonem natolik zformalizoval,
že potrestat viníka je extrémně obtížné,
přestupková komise „supluje“ za stát
i pozici vyšetřovatele a já tak při své činnosti spíš „obtěžuji“ ty slušné poškozené
a svědky. Zjistil jsem, že již nemám chuť
trávit desítky hodin měsíčně „papírováním“ nad řešením „malicherných a zato
nikdy nekončících sporů“ cca 1% spoluobčanů, kteří zásobují přestupkovou
komisi 80% případů.

Dr. Jindřich
Hanzlíček
Sdružení nezávislých kandidátů
Perspektiva 2014
Povedlo se
1. I když mi bylo na návrh vybudování
Zdravotního střediska ve vile č.p.164
řečeno, že je to utopie, musel se tento
záměr realizovat, z důvodu zachování
zdravotní péče ve městě. Takže zrealizovaná utopie bude sloužit dalším generacím. 2. Přestěhování Základní umělecké
školy z objektu Mateřské školy se bude
uskutečňovat po dlouhých diskuzích
až v okamžiku, kdy nás k tomu nutí zákonná úprava přijímání dětí do 3 let.
Záměr mohl být realizován již před
několika lety. 3. Příjmy z provozování
lesního hospodářství se po ukončení
provozování prostřednictvím společnosti MONTE a zřízením vlastního odboru
zvýšily z původních 700tis v roce 2013
na 7.5mil v roce 2017 4. Krajský úřad byl
nucen v tomto období hradit daň z nemovitosti opuštěného areálu nemocnice
Hrudkov.Tím se zvýšil příjem rozpočtu
města. 5. V novém územním plánu
bude záměr páteřní cyklostezky z Lipna
do ČK. 6. Zpracovaná projektová dokumentace na novou smuteční síň, ovšem
naprostou liknavostí architekta nedošlo
k finálnímu zakotvení stavby v územním
plánu.
Nepovedlo se
1. Zimní využití území Vyššího Brodu,
sjezdovka na severním svahu Martínkova, ledová a víceúčelová sportovní plocha jsou zatím pouze ve fázi projektů.
2. Město nemá a dle nového navrženého územního plánu ani nebude mít
plochy pro výstavbu bytových domů.
3. Ovlivnit využití areálu léčebny Hrudkov, a tím rozšířit jak bytové možnosti
ve městě tak pracovní příležitosti.
Vedení Krajské nemocnice neprojevilo
nejmenší snahu s tímto areálem cokoliv
provést.(skvělá ukázka hospodaření státu s majetkem) 4. Ve městě není prostor
pro společenské a spolkové pořádání
kulturních akcí (plesů).

Mag.phil. Jiří
Franc
Sdružení nezávislých kandidátů
a politického hnutí
STAN Vyšší Brod I.
1/ Při jednání zastupitelstva města byly
pro mne důležité zvláště body, které se
týkaly rozvoje cestovního ruchu ve Vyšším Brodě a na Vyšebrodsku. V této
oblasti jsem podporoval nebo inicioval přípravu, strukturalizaci a realizaci
vhodných marketingových opatření
a jejich využití v rámci vyrovnané a synergické kooperace s partnery z oblasti
turismu. Mou podporu získaly dále
četné důležité projekty předložené vedením města nebo městského úřadu,
jejichž cílem je zlepšování infrastruktury nebo organizace správy v našem
městě. Význačná část těchto projektů
byla financována z prostředků dotačních titulů.
2/ Těší mě, že zastupitelstvo města
schválilo záměr vydat monografii o Vyšším Brodě, na které nyní pracuje autorský tým.
3/ Z mého pohledu je škoda, že ve Vyšším Brodě nemáme funkční grémium
sestávající ze zástupců občanské a podnikatelské sféry, příslušných pracovníků
MěÚ a zastupitelek, resp. zastupitelů,
které by se systematicky věnovalo místnímu a turistickému rozvoji. Činnost
za tímto účelem zřízené komise ztroskotala v minulosti na liknavém či negativistickém přístupu, někdy dokonce
i bojkotujícím postoji některých jejích
členů. Snad také v tomto ohledu převáží potřeba konstruktivní (spolu)práce
a komunikace nad neochotou k přínosným změnám.

Foto: archiv jednotlivých zastupitelů
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Noví nadějní hráči ve Vyšším Brodě
Andy Petrů měla ztrátu dvou let, než si oblíbila sport, který ji nesmírně baví. Prosazuje se
sice o něco pomaleji, ale její výkonnostní růst
začíná v poslední době nabývat na rasanci.

Anna Jarošová

D

alší generace stolních tenistů z Vyššího
Brodu pomalu začíná dobývat Jihočeský
kraj. Desetiletý Ondřej Levai a jedenáctiletá
Anna Jarošová si z krajské bodovačky v Kovářově přivezli pěkné poháry za třetí místa v singlech a medaile za finálová umístění
ve čtyřhrách. Skeptici zase moudře usuzovali,
že za Kamilem Kuchtou a Andreou Petrů
vznikla velká výkonnostní díra a že se už asi
nepodaří ji zaplnit. Jenomže slova se mluví
a voda teče. Nějak jsme si ve Vyšším Brodě
začali zvykat na řeči, že: Tohle nejde, toto se
nedá zvládnout, a že vše je jen náhodné seskupení talentovaných dětí.
Ondra přestal dělat neustále nějaké kompromisy s fotbalem, začal trénovat stolní tenis
pěkně naplno. Výsledky se začaly dostavovat
prakticky během několika málo měsíců. Stejně tak Anička Jarošová. Na svoji kamarádku

Podobně je na tom Tereza Levaiová. Původně
začala znovu hrát stolní tenis proto, že v klubu
našla kamarádky. Dlouho se nic s Terezkou
nedělo. V letošní zimě však dokázala se svým
týmem získat dva tituly Krajské přebornice
v družstvech a na svém prvním Mistrovsví ČR
bude v Ostravě hájit klubové barvy v kategorii
starších žákyň i dorostu s takovými hráčkami,
jako je Šárka Procházková a Andrea Meškánová. Vyšší Brod zde bude přece jen hodně oslaben neúčastí Evy Pokorné. Ta bude startovat
za elitní klub Kotlářka Praha, ale Terezka si zde
určitě uhraje svoje.
Andrea Meškánová se konečně dočkala svého
prvního ligového startu. Mandy byla dlouho
spoluhráčkou Evy Pokorné jen na papíře. První pozvánku bohužel musela pro onemocnění
odmítnout, ale 24. února už Unionu Plzeň
vybojovala hned napoprvé dva ligové body. Trenér Unionu Petr Pinta byl s výkonem
Meškánové natolik spokojen, že už v únoru
začal vyjednávat její účast ve druhé lize v příští sezóně.
Po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje se dvě
hráčky Vyššího Bodu: Šárka Procházková a Eva
Pokorná zúčastní Mistrovství České republiky
žen. O právo účasti na MČR starších a mladších žáků a žákyň se budou muset mladí stolní

tenisté ještě poprat na bodovacích turnajích
ve Valticích a Hluku. Dobře rozehrané to má
Andrea Petrů a Kamil Kuchta. Pokud Mandy
Meškánové tento turnaj nevyjde, bude se muset soustředit na vítězství v Krajském přeboru.
Ten se koná 8. dubna ve Vyšším Brodě a mělo
by to vyjít. 

Pavel Mleziva

Ondřej Levai

Ondřej Levai

Frymburská stopa
Ráno jsme se sešli v 7:50 u školy, kde jsme se spočítali a čekali na autobus, se kterým jsme jeli do Loučovic. V Loučovicích jsme nabrali loučovickou výpravu a pokračovali do Frymburka, kde se závody konaly.
Na místě jsme zjistili, že když zrovna nebudeme závodit, tak svůj čas
můžeme strávit v jedné ze tříd frymburské školy nebo v přízemí, kde se
rozdávala startovní čísla. Bylo tu k dispozici vybavení na běžky k zapůjčení a i malé občerstvení v podobě čaje, ovoce, sušenek a buchty.
Během celého závodního dopoledne se vystřídaly všechny kategorie
(1. – 9. třídy, holky a kluci zvlášť). Závodilo se na tratích od 500 m
do 1,5 km. Některé závody byly velmi napínavé, jindy se rozhodlo
hned v první zatáčce. Na závěr byli vyhlášeni všichni medailisté. Naším
nejmladším byl Lukáš Purkrábek ze 3. třídy, získal krásnou stříbrnou
medaili. Další medaile pro naši školu získali žáci, kteří bojovali v kategoriích šestých, sedmých a osmých tříd. Bronzovou medaili si odvezl Petr
Vařil. Druhé pozice obsadili: Vendula Kajerová, Ruadhán O'Suilleabhain,
Jakub Honetschläger a Jakub Vnuk. Nejvýše na stupních vítězů vystoupali Klára Syrovátková a Jan Šimša.

V

e středu 28. 2. se konal tradiční běžkařský závod Frymburská stopa,
kde mohli závodit běžkaři i ti, co na běžkách nikdy nestáli. Tohoto
závodu se naše škola zúčastnila poprvé. A stálo to za to.
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Děkujeme pořadatelům za půjčení běžkařského vybavení a uspořádání akce, frymburské škole za poskytnutí prostor, panu učiteli Jiřičkovi
za zorganizování naší výpravy, učitelce Karolíně Trojákové za hlídání
zmrzlých i nezmrzlých dítek a všem, kteří se rozhodli jet i přesto, že běžkovat neuměli, nebo že se jim nechtělo do velkých mrazů. 
Klára Syrovátková

Soubor usnesení ze 79. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 14. 3. 2018
od 17:30 hod. ve zasedací místnosti města
K bodu 1. Schválení programu jednání RM
dne 14.03.2018.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.1.1.:
rada města
I. schvaluje
zařazení bodu č. 15 – Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na sociální byt.
II. schvaluje
zařazení bodu č. 16 – Seznam uchazečů o byty
v majetku města Vyšší Brod na rok 2018.
III. schvaluje
zařazení bodu č. 17 – Informace o jednání se
zástupci Komerční banky, a.s.
IV. schvaluje
zařazení bodu č. 18 – Předložení dokladů prokazující umístění finančních prostředků města
na účtech bank nebo jiných společností za rok
2017.
V. schvaluje
zařazení bodu č. 19 – Předložení revizní zprávy
k mostním lávkám v majetku města.
VI. schvaluje
zařazení bodu č. 20 – Výstup z požadované
prověrky umístění reklamních poutačů v katastru města do programu jednání RM.
VII. schvaluje
doplněný program jednání RM dne 14.03.2018.
K bodu 2. Kontrola usnesení z předchozích
jednání RM.
rada města bere na vědomí průběžné plnění usnesení z předchozích jednání RM.
K bodu 3. Víceúčelové hřiště za školou
– stanovení dalšího postupu jednání.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.3.1.:
rada města
I. doporučuje
ZM uplatnit nárok vůči společnosti VYSSPA
SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň na zaplacení smluvní pokuty a nákladů spojených s úhradou nutných
zabezpečovacích prací na akci Výstavba víceúčelového hřiště Vyšší Brod.
II. Doporučuje
III. ZM pověřit Advokátní kancelář Vavroch
a partneři, v zastoupení JUDr. Ladislavem Dusilem k podání žaloby a zastupování Města
v soudním sporu.
K bodu 4. Odsouhlasení dočasného záboru
pozemků.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.4.1.:
rada města
souhlasí
dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s dočasným
záborem části pozemku parc. č. 1401/1 o výměře 210 m² v k.ú. Vyšší Brod, části pozemku
parc. č. 1402/1 o výměře 136 m² v k.ú. Vyšší

Brod a části pozemku parc. č. 1421/10 o výměře 7 m² v k.ú. Vyšší Brod, v rámci stavby: „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu města
Vyšší Brod“, jejímž investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.
K bodu 5. Žádost o dotaci z rozpočtu města
Vyšší Brod – Fight Club
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.5.1.:
rada města
I. schvaluje
Dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši
18 000,– Kč na činnost oddílu karate pro děti
a mládež Fight Club z.s., Jana Štursy č.86/20,
České Budějovice, IČ: 65010914
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73, IČ
00246191 a Fight Clubem z.s., Jana Štursy č.
86/20, České Budějovice, 370 01, IČ: 65010914
K bodu 6. Žádost o dotaci z rozpočtu města
Vyšší Brod – ČRS MO Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.6.1.:
rada města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši
15 000,– Kč na pořádání dětského dne, nakoupení pomůcek pro výuku mládeže pro ČRS,
z.d., MO Vyšší Brod, Rybářská č. 431, Vyšší Brod,
382 73, IČ: 75067722.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod 382 73,
IČ: 00246191 a ČRS, z.s., MO Vyšší Brod, Rybářská č. 431, Vyšší Brod, 382 73, IČ: 75067722
K bodu 7. Žádost o dotaci z rozpočtu města
Vyšší Brod – Šumaváček
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.7.1.:
rada města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši
20 000,– Kč na úhradu výdajů spojených s náklady na zvýšení taneční úrovně členů klubu
Square Dance Club Šumaváček, spolek, Loučovice č. 276, 382 76, IČ:26529297.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod
382 73, IČ: 00246191 a Square Dance Club Šumaváček, spolek, Loučovice č. 276, 382 76, IČ:
26529297
K bodu 8. Žádost o dotaci z rozpočtu města
Vyšší Brod – Zálesáci
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.8.1.:
rada města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši
10 000,– Kč na úhradu výdajů spojených s činností mládežnické skupiny – kroužku Zálesáci,
Hrudkov č. 58, Vyšší Brod 382 73.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod
382 73, IČ 00246191 a Ing. Josefem Špačkem,
vedoucím Kroužku Zálesáci, Hrudkov č. 58,
Vyšší Brod 382 73
K bodu 9. Žádost o dotaci z rozpočtu města
Vyšší Brod – 14. Přední hlídka
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.79.9.1.:
rada města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši
4 000,– Kč na náklady spojené s činností organizace (nájemné za užívání městského klubu, startovné...), pro 14. Přední hlídku Royal
Rangers p.s., P.O.Box 21, Vyšší Brod, 382 73, IČ:
22876723.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod
382 73, IČ: 00246191 a 14. Přední hlídkou Royal
Rangers p.s., P.O.Box 21, Vyšší Brod, 382 73, IČ
22876723.
K bodu 10. Nájemní smlouva na pronájem
nebytových prostor v čp. 164
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.79.10.1.:
rada města schvaluje
podle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem části budovy čp. 164 v 2.n.p. o výměře
296 m2, který je součástí st. p.p.č. 211, zapsaného na LV 1001 pro město a k.ú. Vyšší Brod u Ka-

| 5

tastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov,
společnosti Praktický lékař Loučovice s.r.o., se sídlem 382 76 Loučovice čp.
290, IČ: 03768040 na dobu neurčitou.
K bodu 12. Souhlas se stavbou.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.79.12.1.:
rada města vydává
podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 105 písm. f) jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 78/17 v k.ú. Studánky u Vyššího Brodu,
souhlas se stavbou: stavební úpravy na stávajícím hospodářském objektu
a přístavba ke stávajícímu hospodářskému objektu, na pozemku parc.
č. 70/7 v k.ú. Studánky u Vyššího Brodu a pozemku parc. č. st. 182 v k.ú.
Studánky u Vyššího Brodu.
K bodu 13. Souhlas se stavebním záměrem.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.79.13.1.:
rada města souhlasí
dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se stavebním záměrem stavby: „Vyšší Brod č.p. 149 – NN“
v Martínkovské ulici na pozemcích p.č. 1715/1 a st.p.č. 173, v k.ú. Vyšší
Brod, jejímž investorem je E.ON Distribuce a.s. České Budějovice.

Informace
z úřadu
Velkou radost nám přineslo ocenění naší knihovnice paní Romany
Ouředníkové v rámci vyhlášení nejlepšího Jihočeského knihovníka
roku 2017. Tato soutěž je každoročně vyhlašovaná Svazem knihovníků
a informačních pracovníků regionu jižních Čech. Nejlepší knihovníci
převzali ocenění dne 14. března 2018 v Jihočeském muzeu.

K bodu 15. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na sociální byt.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.79.15.1.:
rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č. p. 275, Vyšší Brod
do 30.04.2018.
K bodu 16. Seznam uchazečů o byty v majetku města Vyšší Brod
na rok 2018.
rada města bere na vědomí
seznam uchazečů o byty v majetku města Vyšší Brod na rok 2018
k 26.1.2018.
K bodu 18. Předložení dokladů prokazující umístění finančních prostředků města na účtech bank nebo jiných společností za rok 2017
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.79.16.1.:
rada města doporučuje
ZM pověřit finanční výbor k předložení zprávy o umístění finančních prostředků na účtech bank.
Nepřijatá usnesení
K bodu 11. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.
č 1194/5 a částí pozemku p. č. 1718/1, vše v k.ú. Vyšší Brod.
K bodu 17. Informace o jednání se zástupci Komerční banky a.s.
– nehlasovalo se
K bodu 19. Předložení revizní zpráva k mostním lávkám v majetku
města – nehlasovalo se
K bodu 20. Výstup z požadované prověrky umístění reklamních poutačů v katastru města – nehlasovalo se
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák, starosta
Eva Maštalířová, místostarostka

Paní Romana Ouředníková byla nominována na nejlepšího knihovníka za velmi pečlivou práci knihovnice, a to nejenom za velmi dobré
zajištění základní knihovnické činnosti, ale také za aktivitu v pořádání knihovnických akcí pro širokou veřejnost i pro žáky Základní
a mateřské školy. Pravidelnými akcemi, které pořádá, je např. Březen
měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Podvečerní čtení,
Knížka pro prvňáčka nebo projekt Děti čtou dětem apod. Paní Romana Ouředníková je odborně vzdělaná, práce je pro ni koníčkem, své
zkušenosti se nebojí v práci prosazovat, zajímá se o dění nejenom
ve „své“ knihovně, ale i v celém městě. Je pro mě představitelkou
kvalitní knihovnice. A jak je vidět, stejného názoru byla i odborná
porota, protože paní Romana Ouředníková proměnila svou nominaci
v celkové vítězství.
Blahopřejeme a hlavně moc děkujeme za Vaši práci! 

Příští jednání zastupitelstva: 24. 4. 2018, 17.30 hod.
Hlavní náplní jednání bude nový územní plán města.

Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ
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Z činnosti SHD a JSDHO Vyšší Brod k 9. 3. 2018
Vážení čtenáři Vyšebrodského zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás po Novém roce seznámil s tím, co prováděli a budou provádět
naši hasiči. Zhodnocení roku 2017 již proběhlo v lednovém zpravodaji. Jediný údaj,
který musím z loňska aktualizovat, je počet
výjezdů. Poslední tabulka zobrazovala přehled do 5. 12. 201 a od té doby do konce roku se ještě něco stihlo. Níže tabulka Tab. 1
obsahuje údaje o celkovém počtu zásahů
u mimořádných událostí (MU) od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017.
Tab.1 Zásahy dle druhu MU 2017
Druh MU

počet

hodiny

DNO

1

1:14

DNS

36

53:01

OP

3

0:35

PP

1

0:24

P

6

14:17

TP

43

52:56

Suma:

90

122:47

Letošní rok je relativně poklidný. Výjezdy
od 1. 1. 2018 do 8. 3. 2018 vyobrazuje Tab. 2.
Z údajů vyplývá, že letošní rok začal poklidněji
než ten minulý. Nebudu zde rozebírat statistiky, nebojte.
Tab.1 Zásahy dle druhu MU 2018
Druh MU

počet

hodiny

DNO

0

0:00

DNS

5

5:28

OP

1

0:14

PP

0

0:00

P

0

0:00

TP

1

2:34

Suma:

7

8:16

Vysvětlivky: DNS – dopravní nehoda silniční,
DNO – dopravní nehoda ostatní, P – požár, TP
– tech. pomoc, OP – ostatní pomoc, PP – planý
poplach
Letošní dopravní nehody, u nichž jsme zasahovali, se obešly bez obětí na životech a vesměs se jednalo o zásahy spíše technického
než záchranného charakteru. Nejzajímavější
pro nás bylo vyproštění havarovaného vozidla z potoka U Reifů. Je to místo plné zatáček
mezi Větrnou a Brannou. Řidič jihoslovanského původu skočil ze třímetrové opěrné zdi
do koryta potoka. Vyvázl naštěstí bez zranění.
Vyprošťování v nočních hodinách za působení
mrazu a ledové vody ze třímetrové hloubky
pro nás nebylo zrovna jednoduché. Byl to
prubířský kámen umu našich vazačů i jeřábníka. Dalším zásahem, který stojí za to zmínit,

se stalo vyprošťování popelářského vozu zapadlého v hlubokém sněhu v příkopu. Tato
událost se stala až v Želnavě a byl k ní povolán
opět náš starý dobrý jeřáb AV8 na podvozku
T148. Prostě tu káru milujeme! Kdyby tomu tak
nebylo, tak už nejezdí. Význam našeho jeřábu
jsem už několikrát zmiňoval. Jednou bude
muset dojít k jeho modernizaci. Bylo by dobré mít tuto skutečnost na paměti i u našeho
žebříku, který je osazen na podvozku Pekla ze
Zwickau s označením IFA. Žebřík tolik nepotřebujeme. Tedy podle statistik výjezdů. Ale je
třeba si uvědomit, že se v naší obci nacházejí
patrové veřejné budovy a panelová zástavba
či bytové domy v ostatních městských částech. Málokdo na to asi myslí, ale další prostředek pro záchranu osob z výšek mají profesionálové ve Frymburku. Jedná se o plošinu. Její
dojezdový čas do Vyššího Brodu bude okolo,
teď mě nechytejte za slovo, dvaceti minut.
V případě požáru třeba na Kyselově zase o něco delší. My jsme schopni v intravilánu města
se žebříkem zasáhnout v čase mezi 5 až 10
minutami od vyhlášení poplachu. Z uvedené
argumentace vyplývá, že je potřeba s naším
žebříkem něco dělat, protože IFA je asi 40 let
stará. Časový rozdíl několika minut může mít
pro lidi uvězněné v patrech nad požárem fatální důsledek. Nikdo z nás si nic podobného
nepřeje, ale život je občas mrcha.
Naše jednotka ani letos mimo zásahy nespí. Již
jsme prodělali školení řidičů. Během blízké doby proběhne na útvarech HZS v Č. Budějovicích a Č. Krumlově cyklické školení stávajících
a přípravné nových velitelů. Tam také proběhne školení nositelů dýchací techniky a dále je
naplánováno školení jeřábníků.
Ze soudku radostnějších myšlenek je činnost
našeho občanského sdružení. Od začátku roku se udály změny ve složení našeho výboru, které byly odsouhlaseny Výroční valnou
hromadou, kterou jsme klasicky uspořádali
v hotelu Panský dům. V únoru jsme ukuchtili
Hasičský ples. Tahle akce se opravdu povedla.
Kdo přišel, nelitoval. Doufám. Bál se konal v sále hotelu Šumava. Patří se upřímně poděkovat
panu Lukáši Francovi, který nám s akcí pomohl a poskytnul nejen prostory. Vážíme si toho
a jsme nesmírně rádi, že nám nemalou měrou
umožňuje ples dělat. Díky také patří panu Miloši Pavelcovi, který nám ochotně a bezúplatně půjčil nábytek. Nemalý dík patří všem, kteří
se na akci jakoukoliv měrou aktivně podíleli,
našim členům, sponzorům, jichž je nemálo, kapele K-club a také Vám všem, kteří jste se přišli
bavit a podpořili jste nás. Já osobně jsem měl
z akce pocit z dobře vykonané práce.
Z ostatní plánovaných akcí vypíchnu: účast
na plese hasičů v Horní Stropnici, sběr železného šrotu 14.4.2018, návštěvu výstavy Mobil
salon, účast na slavnostech svátku sv. Floriána
v Bad Leonfeldenu, zajištění historické akce
v Horním Dvořišti, plavba s rakouskými hasiči

a soutěž O Štít města Vyšší ho Brodu. A máme
červenec! Dál se uvidí. Určitě hodláme zajišťovat lampionový průvod se stezkou odvahy
a spolupracovat s městem na jiných akcích.
Dobrou zprávou pro náš sbor i jednotku je, že
jsme získali několik nových duší pro naši věc.
S přáním krásného jara, a abyste nás nikdy
nepotřebovali. 
Honza Poláček,
velitel družstva a starosta SDH

Řádění
vandalů
Český Krumlov – Vyšší Brod – Rožmberk
nad Vltavou – Policisty v průběhu noci
z 21. na 22. března zaměstnával vandal
či vandalové.
Policisté na Lipensku prožívali z 21. na 22.
března 2018 rušnou noc. Vyjížděli celkem
ke čtyřem případům rozbitých vstupních dveřích na různých objektech v obcích Vyšší Brod a Rožmberk nad Vltavou.
Ve všech případech pachatel nezjištěným
předmětem rozbil skleněnou výplň vstupních dveří, výloh nebo okna. Do objektu
však nevnikl a z místa se okamžitě vzdálil.
V obci Vyšší Brod tímto způsobem poškodil skleněnou výplň vstupních dveří a výloh prodejny se smíšeným zbožím ve Studánecké ulici, u benzínové čerpací stanice v Kaplické ulici rozbil skleněnou výplň
elektronických dveří a rovněž v Kaplické
ulici poškodil skleněnou výplň vstupních
dveří a okna směnárny. V Rožmberku nad
Vltavou vandal zničil skleněnou výplň
vstupních dveří do prodejny potravin. Policisté ve všech případech provedli ohledání
místa činu, případ zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
Žádáme tímto každého, kdo by k uvedeným případům mohl poskytnout jakékoliv
informace, které by přispěly k jejich objasnění, aby je předal policistům na služebně
v Lipně nad Vltavou č. p. 75 nebo na telefonním čísle 974 232 760 či cestou linky
číslo 158. 
por. Bc. Lenka Pokorná, ck.pis@pcr.cz
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Vážení občané Vyššího Brodu,
vzhledem ke článku uveřejněném ve Vyšebrodském zpravodaji 02/2018 o ukončení
praxe praktického lékaře ve Vyšším Brodě
a jeho zkreslujícímu obsahu, cítím povinnost
vše uvést na pravou míru tak, abyste i vy
občané Vyšší Brodu znali můj úhel pohledu.
Důvodem ukončení poskytování zdravotní
péče bylo náhlé ukončení práce MUDr. Mrázové, která, bohužel vzhledem k náhlým rodinným důvodům dále nemohla dojíždět
do Vyššího Brodu až z Prachatic.
O této skutečnosti jsme ihned informovali
Krajský úřad, VZP a městu Vyšší Brod jsme
zaslali výpověď z nájmu a žádali o ukončení
nájemního vztahu od ledna 2018. Předpokládali jsme možnost přesunutí ordinace
MUDr. Bencové z 1. patra do přízemí na místo naší původní ordinace pro lepší dostupnost pacientů. Radou města byla tato žádost
zamítnuta.
Dříve než došlo k omezení rozsahu poskytování péče ve Vyšším Brodě, jsme jednali se
dvěma subjekty o přenechání ordinace, aby
byla zdravotní péče dále zajištěna ve stejném rozsahu. V té době jsme se dozvěděli,
že město Vyšší Brod vypsalo výběrové řízení

na praktického lékaře a jedná s MUDr. Bencovou. V tomto okamžiku oba subjekty
o práci v ordinaci Vyšší Brod ztratily zájem,
jelikož Vyšší Brod není rentabilní obvod pro
dva praktické lékaře. Nicméně i za těchto
skutečností jsme vám stále hledali nového
lékaře. Přes veškeré nabídky a snahy žádný
lékař do Vyššího Brodu nechtěl!
Dále bych vás chtěla požádat, abyste se drželi vydaného manuálu pro tento případ, který
je k dispozici jak na dveřích do zdravotního
střediska a čekárny ordinace, také byl otištěn
ve zpravodaji 02/2018. Znovu zdůrazňuji asi
nejdůležitější bod, a to, že nový registrující
lékař požádá původního lékaře o výpis ze
zdravotní dokumentace, aby byla zajištěna
kontinuita poskytování péče. Není možné
předat celou zdravotní dokumentaci!!
Ještě bych se chtěla vyjádřit k našemu příchodu a působení ve Vyšším Brodě: Do Vyššího Brodu jsme přišli pouze na základě naší
aktivity a invence, kdy jsme od paní doktorky Novotné ordinaci odkoupili a v původních prostorách ordinace, které jí dříve
patřily jsme řádně platili komerční nájem,
bez jakékoli účasti města! V okamžiku změny majitele nemovitosti původní ordinace,
jsme se dotázali vedení města, zda nemá

náhradní prostory na zřízení nové ordinace
ve Vyšším Brodě. Město nám vyšlo vstříc rekonstrukcí objektu bývalých jeslí. I v těchto
prostorách platíme nájem a u zařízení, které zakoupilo město, splácíme anuitní částku. Přidělený byt ve Vyšším Brodě nám byl
po několika úpravách pronajat za obvyklé
nájemné v místě. Nic jsme zadarmo nedostali!!!
Myslím, že jsem se vždy snažila poskytnout
pečlivě zdravotní péči, kterou jsem rozšířila
i o nadstandardní úkony (např. aplikace infuzí nebo laserová terapie) Postupně jsem
dospěla k rozhodnutí přesunout se do místa, které mi nabízí daleko lepší podmínky
pro práci i život rodiny. Tuto perspektvivu
ve Vyšším Brodě bohužel nevidím. Lepší nabídky se prostě neodmítají.
Na závěr vám přejeme do dalších let hodně
zdraví , štěstí a další možnost plnohodnotných zdravotních služeb. Všem, kteří nemají
problém dojet do ordinace ve Větřní nebo
v Českém Krumlově budeme rádi nadále poskytovat zdravotní péči, kterou jsme ve Větřní rozšířili i o péči lékárenskou. 
MUDr. Monika Brudnová

Uvedení věcí na pravou míru...?

V

e „výpovědi dohodou k 31. 1. 2018“ z nájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře pro dospělé na adrese Míru 164, 382 73 Vyšší
Brod, kterou obdrželo město Vyšší Brod od MUDr. Moniky Brudnové dne 3. 1. 2018, je uveden jiný výpovědní důvod, než uvádí MUDr. Brudnová ve svém článku. MUDr. Brudnová uvedla výpovědní důvod – cituji: „Vzhledem k zajištění lékařské péče ordinací MUDr. M. Bencové,
neshledávám důvod dále poskytovat zdravotní péči ve Vyšším Brodě.“
Dále musím vyvrátit tvrzení MUDr. Brudnové o zamítnutí žádosti o přesunutí ordinace MUDr. Bencové z prvního patra do přízemí radou města.
Rada města nemohla zamítnout žádost, která nebyla na město ani doručená. Jednalo se opravdu jenom o předpoklad MUDr. Brudnové. 


M. Zálešák – starosta

Od hranic až do Parlamentu ČR
Přeregistrujte se do 2 měsíců!
V souvislosti s lednovým ukončením ordinace
praktické lékařky MUDr. M. Brudnové ve Vyšším Brodě se množí obavy nespokojených
občanů s tím, že lékaři MUDr. M. Bencová
a MUDr. E. Benc, kteří se zdejších občanů ujali,
nemají bohužel při veškeré snaze poskytované péče, jejich zdravotnickou dokumentaci v dostatečném rozsahu z pohledu historie
léčby (alergie, očkování, prodělané operace
apod.) Na vině je vyhláška. Pacienti se obávají
právem.
Proto v rámci občanské iniciativy ve složení Jan Friedl, JUDr. Rudolf Herčík, Václav
Wippern a další, oslovili dopisem Ing. Kubíka
– poslance Poslanecké sněmovny ČR a předali mu žádost na iniciaci změny vyhlášky
č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci,
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kterou by se poslanci zabývali z popudu ministerstva zdravotnictví. Vyhláška doposud
stanoví, že: originál zdravotnické dokumentace musí zůstat u původního lékaře primární
péče archivován po dobu 10 let. Výpis dle
současné praxe však podrobnou zdravotní
dokumentaci nenahradí a uvádí následného
lékaře do prekérní situace bez znalosti hlubší
anamnézy pacienta. Navíc zdravotní pojišťovna musí uhradit primárnímu lékaři úkon
za výpis z karty. Touto archivací zdravotnických karet je tak po právní stránce postavena
ochrana primárního lékaře nad zájmy pacienta, ač tuto dokumentaci lékař již nevyužije.
Legislativní konsensus by se měl nalézt.
Během 2 týdnů od osobního setkání poslance
Jana Kubíka s ministrem zdravotnictví v poslanecké sněmovně nad naším dopisem, obdržel Ing. Kubík stanovisko ministerstva zdravotnictví, které nám předal.

Z rozsáhlého vyjádření, osobně podepsaného Adamem Vojtěchem – ministrem zdravotnictví vyjímáme podstatné“...lékař musí
mít zdrojovou dokumentaci ve smyslu dosavadní vyhlášky pro případ, že by došlo
k jakémukoliv právnímu sporu. Celá norma se však skutečně může jevit jako zmateční a ministerstvo zdravotnictví bude
iniciovat návrh změny vyhlášky č. 98/2012
Sb., upravující změny v poskytování zdravotní dokumentace.
K nastalé iniciativě vyšebrodských občanů a ke stanovisku ministra se vyjádřil
MUDr. Eduard Benc – praktický lékař ve Vyšším Brodě, kterého se přímo meritum věci
dotýká:
„Doufám, že to pomůže vyřešit budoucí podobné problémy, které ulehčí život
jak pacientovi, tak i našemu zdravotnictví, protože v podstatě nový poskytovatel
– lékař z výpisu ač „podrobného“ (což je
velice široký úhel pohledu) nemá šanci

třeba zjistit jaké vyšetření kdy a kde pacient prodělal a už vůbec z toho nelze provést třeba vyšetření pro potřeby Okresní
správy sociálního zabezpečení. Pak je nutno tato vyšetření udělat znovu nebo žádat
předchozího poskytovatele o doplnění,
což se v našem případě nesetkává s pozitivní zpětnou vazbou.
Mám ještě jeden důležitý vzkaz pro občany V. Brodu. Ti, kteří se doposud nepřeregistrovali do naší péče, by tak měli učinit
do 2 měsíců. Poté registrace nových pacientů musí být kvůli zdravotní pojišťovně
uzavřena a již nebudeme další nabírat !“
Paradoxem je, že veškerá zdravotní dokumentace 2500 občanů Vyššího Brodu a okolí se
nachází ve stejné budově jako současní lékaři.
Inu, vyhláška je vyhláška ! 
Rudolf Herčík

Uzavírky silnic v okolí Vyššího Brodu
V současné době probíhají v okolí našeho města dvě uzavírky silnic. Již od března je neprůjezdný Rožmberk nad Vltavou
a nyní na začátku dubna se přidává krátká uzavírka silnice směrem od křižovatky
Větrná k Vyššímu Brodu v úseku dlouhém přibližně 1.200 m.
Uzavírka Rožmberka nad Vltavou
V Rožmberku dochází k celkové rekonstrukci průtahu městem a prostoru náměstí. Již
od poloviny března není možný průjezd. Objízdná trasa směrem do Českého Krumlova je
oficiálně stanovena přes obce Loučovice, Lipno n. Vlt., Frymburk, Světlík, Větřní. Z Vyššího
Brodu je samozřejmě možné využít silnici vedoucí přes Větrnou do Branné a dále na Český

Krumlov. V tomto úseku je však třeba dbát zvýšené opatrnosti. V době rekonstrukce v Rožmberku je tato silnice využívána jako objížďka
pro autobusovou linku. Navíc bude část této
trasy na začátku dubna také uzavřena.
Uzavírka Větrná – Kleštínský potok
Od 3. do 13. dubna probíhá v úseku mezi
Kleštínským potokem a křižovatkou na Větrné oprava povrchu silnice. Jedná se o úsek
dlouhý přibližně 1.200 m. Objízdnou trasou
této opravy je silnice vedoucí od vlakového
nádraží Vyšší Brod přes Hrudkov a Přířez, která
se na křižovatce Větrná opět napojuje na silnici
III/1622 vedoucí dále do Branné. 
jstr

Sestav posádku, postav kocábku
a vyhraj 20.000,– Kč
46. Plavba kuriózních plavidel, sobota 1. 9. 2018
Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na pozici

Recepční nebo hlavní recepční
Práce v Lipně nad Vltavou
Pro více informací kontaktujte Kristýnu Dvořákovou
kristyna@lipnolakeresort.cz, mob.: 724 258 932
www.lipnolakeresort.cz

Fotbalové soutěže se znovu rozbíhají
Domácí zápasy FK Dynama – duben
Muži A

Muži B

Žáci

Přípravka

Sobota 7. 4., 16.30 hod.
Soupeř: Smrčina Horní Planá

Neděle 15. 4., 16.30 hod.
Soupeř: FC ROMO ČK

Sobota 14. 4., 10.00 hod.
Soupeř: Vltavan Loučovice

Neděle 8. 4., 10.00 hod.
Soupeř: Vltavan Loučovice

Sobota 14. 4., 16.30 hod.
Soupeř: FK Nová Ves/Brloh B

Neděle 29. 4., 17.00 hod.
Soupeř: SK Větřní B

Sobota 28. 4., 10.00 hod.
Soupeř: FK Nová Ves/Brloh

Neděle 22. 4., 10.00 hod.
Soupeř: Slavoj Č. Krumlov B

Sobota 28. 4., 17.00 hod.
Soupeř: Slavoj Č. Krumlov B

Neděle 29. 4., 10.00 hod.
Soupeř: SK Zlatá Koruna
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ačíná duben a pro milovníka bylin začíná
aktivní sezóna sběru. V závislostí na počasí
můžeme sbírat list břízy, květy trnky, hlohu
i petrklíče, kořeny anděliky i jehlice trnité. Také
plicník a první listy kopřiv.
Dnes si připomeneme, proč si nasbírat jarní
listy břízy. Bříza bělokorá (Betula pendula)
známý, hojný a obecně rozšířený strom. Strom
s bílou kůrou a s trojhranně vějčitými listy. Listy jsou lepkavé. Samčí i samičí květy jsou stěsnány do typických jehněd. Plodem jsou nažky.
Stejně dobře jak bříza umí zacházet s vodním hospodářstvím přírody, tak také účinkuje na příjem a výdej vody v lidském těle.
Čaj z mladých listů nebo věhlasná míza břízy
povzbuzuje žluč, ledviny a močový měchýř.
Působí obecně močopudně, protizánětlivě
a lehce potopudně. Krev čistící míza břízy je
již odedávna vysoce ceněným tonikem pro
celý metabolismus. Vnitřně užívaná bříza má
také mírně antidepresivní účinky. Přináší svou
duševní mírnost k těm, co inklinují k strnulosti

a tvrdošíjnosti. A pomáhá při nemocích jako je
artritida a revma.
Velmi známá je také březová vlasová voda jako
zevně používané tonikum pro pokožku hlavy.
Pro čistící kúru na jaře se mladé lístky sbírají
v dubnu a květnu. Dva až tři šálky čaje se pijí
denně po dobu asi tří týdnů. Mladé lístky břízy
jsou kromě toho také zdravou přísadou k čerstvým zeleninovým salátům.

Přípravky z břízy se popisují jako omlazující,
čistící a utěšující. Přináší životní sílu a osvěžující světlo.
Tak hurá na břízu. Ale nezapomeňte, natrhejte
si vždy jen pár listů z každé větvičky, zbytek
nechte bříze. 
Hezké a radostné jaro.
Ivet Bylinka Podhradská

Karetní výklad na měsíc duben
Röhrig Tarot
Doplňující karta je ze sady:
Myšlenky síly od Luise Hay.
Duben je ve znamení vztahů, tak trochu bojů,
neúspěchu, ale završen opět Královnou Disků,
která nám ukáže, že vše špatné netrvá věčně.
V první části měsíce dubna bychom se neměli
trestat při prvním neúspěchu nebo při nepochopení ze strany ostatních. Nikdy nevíme,
čím druzí prochází, jaké své vnitřní problémy
řeší a nechtějí nás tím zatěžovat. Můžou nám
závidět úspěch, odhodlání, energii, jiný pohled
na život. Někdy nevíme, jak druhé podpořit.

Často vystupujeme tolik sebevědomě, že ani
nevnímáme nataženou pomocnou ruku našich blízkých. Oko na obrázku karty Devítka
Měčů pláče. Jsou to slzy, při kterých si uvědomíme, že i když můžeme mít šrámy viditelné
nebo uvnitř sebe, vždy záleží na nás a našich
rozhodnutích, jak se poučíme, co uděláme.
Necháme se dál okolím spoutávat, ubližovat
si nebo se ponoříme sami do sebe, do svého
srdce a půjdeme vlastní cestou?
Někdy přinese takové rozhodnutí smutek, Žal.
Trojka Mečů je pro nás další možností k zastavení se. Smutek patří k životu, měli bychom
ho naplno prožívat. Potlačovat emoce je cesta

k nemocem. Mluvte s ostatními a otevřete
svá srdce. Odhoďte strach, obavy a přestaňte
předem dělat závěry. Mluvte, naslouchejte, důvěřujte. Dejte svobodu sobě i ostatním a plně
důvěřujte jejich rozhodnutím.
Královna Disků nám pomůže zvládnout
úspěch, který nás potká v závěru měsíce dubna. Buďte otevřeni novým příležitostem. Vnímejte ve svém okolí nové možnosti a všímejte
si lidí kolem sebe. Nechte věci plynout svým
tempem a mějte v sobě trpělivost. Nezapomeňte 30. 4. zažehnout oheň, který je spojený se svátkem Beltine (známější jako Pálení
čarodějnic). Je to vítání jara, probuzené přírody, nadcházející úrody, oslava života. Ohně
zažehnuté z noci 30. 4. na 1. 5. mají i očistný
charakter. Spalte s nimi vše staré, co už s sebou
nechcete vláčet dál. Uzavřete křivdy, odpusťte
a dovolte srdci znovu zažehnout plamenem
lásky. Vyslovte svá přání nebo je napište na papír a pak spalte. 
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis
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Obrázky od Vltavy – duben
– váže se z pavích a kohoutích pírek s červeným střapečkem na zadečku - mi z každého
sebemenšího úkrytu vyskakovali nádherně
zbarvení tečkovaní krasavci. Nebyli velcí, ale
zato jich tu žilo neuvěřitelné množství; nikdy
jsem na svých cestách za rybami něco podobného neviděl! Svoji jedinečnou krásu dostali potočáci z Čerťáků od růžového granitu
okolních skal, od červených kmenů staletých
borovic, od něžných květů vřesů a lístků alpských růží, od čarovného kapradí v kobercích
mechů, od zlatých poupat blatouchů v zelených vlasech lakušníků…
Tečkovaný krasavec
Kantorskou pouť jsem započal před více než
třemi desítkami let v obci, která své jméno
dostala podle majestátní hory borových loučí
– v Loučovicích. Novým domovem se mi stal
karbolkou natřený srub nad provaleným jezem
velkého vodního tuláka, pár metrů od hráze
moře šumavského. Pod okny zjara zpívala Vltava, lákající k chladivým stříbrným peřejím,
které zde uprostřed gigantické galerie říčních
balvanů mizí ve skrytém, tajemném podvodním labyrintu. Když duben otevřel poslední pupeny olší a lip, vstoupil jsem s pokorou
a údivem do opravdového ráje nejkrásnějšího
z rybích tvorů našich běhutých vod – pstruha
potočního. Na umělou mušku „rudořitku“

Snad proto se k divokým vodám Čertových
proudů tak rádi vracejí i mistři muškařského
sportu z celého světa. Oceňují romantiku, divokost a nespoutanou krásu řeky Vltavy pod
Čertovou stěnou a horou Lučí; mnozí prozradí,
že takových nádherných úseků na Starém kontinentu už příliš není k nalezení. Letos v červnu
hostí naše milovaná Vltava Mistrovství Evropy
v muškaření, a my budeme moci zažít nejeden
mistrovský koncert pro tenoučký prut muškařský, ladnou smyčku ujímané šňůry a let
barevné rudořitky, té, která vyláká silného
tečkovaného krasavce z peřejí mé slavné Řeky
jihu… 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

Je dobré
vědět, že...
Provozní doba sběrného dvora
od 1. 3. 2018. V minulém vydání byla
uvedena nová otevírací doba chybně.
Omlouváme se.
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00 14:00 – 17:00
zavřeno
8:00 – 11:00 14:00 – 17:00
8:00 – 11:00
9:00 – 12:00

Žádosti o povolení nového prodejní
místa lze podávat nejpozději
do 30. 4. 2018. K pozdějším žádostem
z důvodu termínu schvalování Tržního
řádu Města Vyšší Brod nebude přihlédnuto.

Veřejné projednání změny č. 6 ÚP
Vyšší Brod čtvrtek 26. 4. od 14.00 hod.
na MěÚ V. Brod.

Nabídka brigády
Hledáme brigádníka/brigádnici
na pozici pracovníka
informačního centra Vyšší Brod
Požadujeme:
příjemné vystupování, spolehlivost,
komunikativnost, aktivní znalost NJ
nebo AJ, praktická znalost MS Office,
plnoletos (práce s penězi)
Práce hlavně o víkendech a letních
prázdninách. Dlouhodobá spolupráce.
Bližší informace v Infocentru Vyšší Brod
nebo na tel.: 380 746 627, 724 336 980

Poděkování
Členský výbor Jednoty ve Vyšším Brodě
děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli sponzorskými dary na plesu Jednoty,
členského výboru ve Vyšším Brodě.
Za výbor děkuje
Anna Lüftnerová

Poděkování

M

ilí spoluobčané, dovolte mi touto cestou poděkovat, jménem sportovního spolku Dravé saně, všem podporovatelům a sponzorům, kteří nám umožnili zajistit podstatnou část finančních prostředků na nadcházející sezonu 2018, zejména městu Vyšší Brod, obci Lipno nad Vltavou
a firmě Inge. Leckdo by mohl namítnout, že se takto podporuje pouze aktivita dospělých, kteří
si ve svém volném čase akorát zapádlují někde pro zábavu. Ale ti, co nás znají, vědí, že nám jde
hlavně o ryzí sport, soutěžení na největších republikových závodech, a tím i o reprezentaci našeho města, o čemž se můžete pravidelně dočítat na stránkách Zpravodaje. Ostatně, sami se o tom
můžete přesvědčit již 18. – 20. května na Lipně, kde se konají letošní první závody dračích lodí,
kterých se zúčastníme nejen my, ale také dětská posádka z naší základní školy.
Předsedkyně spolku Dravé saně, z.s.
ing. Lucie Jarošová

| 11

Čtenářský koutek
od doby, kdy byl zavražděn její otec. Když však
tetu unesou, začne si klást otázky. Kdo Nin unesl, a proč? Kniha o temném světě, kde je čtení
výsada a je povoleno jen těm nejmocnějším.
Maas Sarah – Skleněný trůn
Srdce z ledu. Vůle z oceli. Seznamte se se Celaene, která byla od dětství trénovaná k jednomu jedinému úkolu, stát se tím nejlepším
zabijákem na světě, rychlým, tichým, neodhalitelným a všehoschopným.
Boorman Kate – Temná tání
Strašidelný, vzrušující a dojemný příběh, který si musíte přečíst. Druhý díl fantasy trilogie
Smrtná zima.
Vítám Vás u březnových novinek a přeji Vám
všem příjemné čtení.
leporela:
Les
Na stavbě
Rok v lese
Dědovy říkanky
Čtvrtek Václav – Čáry máry na zdi
Co všechno se stane, když ožije panák nakreslený na zdi mezi oknem a meruňkovým stromem?
Martišková Petra – O nezbedné čertici
Pohádkový příběh o malé nezbedné čertici Lili,
která se i se svým kamarádem Jonášem dostane nedopatřením do světa lidí a musí udělat tři
dobré skutky, aby se mohla vrátit zpátky domů.
pro čtenáře:
Brezina Thomas – Světla v močálu čarodějnic. Vzhůru za dalším dobrodružstvím.
Macdonald Alan – Rošťák Bertík
Bertík má plnou hlavu ztřeštěných plánů a šílených nápadů.
Šenk David – Srdce Apoveru
Aporver je odsouzen k záhubě. Jeho Srdce bije
z posledních sil. Ten, kdo ho vyléčí, zachrání
celý svět.
Black Holly – Panenka z kostí
Tajuplný, napínavý a zároveň citlivý příběh
o síle fantazie, nerozlučném přátelství i o tom,
že se člověk může stát dospělým, aniž by přestal věřit svým snům.
Hunter Erin – Kočičí válečníci 4
V lese panuje dusná atmosféra a kočky cítí, že
bouře již přichází.
De Castell Sebastien – Divotvůrce
Někdy vám život rozdá karty, se kterými nejde
hrát. A jedinou cestou k přežití je naučit se triky!
Chee Trace – Čtenářka
Sefia se ukrývá v divočině se svou tetou Nin
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Detektivky pro dospělé:
Frána Jan – Případ zatoulanýho rybáře
Tři vynikající detektivky z trampského prostředí od známého a oblíbeného autora, v nichž
najdete napětí i humor, které k trampingu patří odjakživa.
Ekmanová Kerstin – Umíráček
Lesem zní neúprosně umíráček. Kdo bude jeho
obětí?
Conelly Michael - Přeběhlík
Detektiv Harry Bosch přechází na temnou stranu práva. Ale ve všech ostatních ohledech zůstává stejně zarputilý a samorostlý, jako byl dřív.
Minier Bernard – Noc
Čtvrté pokračování bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem.
Khoury Raymond – Ďáblův elixír
I tady se setkáváme s hrdiny jeho předchozích
úspěšných templářských románů, abychom
spolu s nimi odhalovali dávná tajemství i současná spiknutí.
Kazantzakis Nikos – Bratrovrazi
Autor, v hloubi duše pacifista, přibližuje čtenáři střet znepřátelených stran za občanské války
v Řecku (1946–1949) z jiného úhlu pohledu,
přičemž užívá neobvyklé literární prostředky.
Grisham John – Obchodník
Zlodějskému gangu s uměním se podařilo
uskutečnit loupež století. Z přísně střežených
prostor knihovny Princetonské univerzity odnesli lup nevyčíslitelné hodnoty, pojištěný
na 25 milionů dolarů.
Vondruška Vlastimil – Dračí náhrdelník
Další z kniha z edice Hříšní lidé Království českého.
Iggulden Conn – Válka růží
Hra o moc a trůn se může opět rozehrát.
Whitton Hana – Božena Česká
Historický román.

Dvořák Otomar – Srdce v kleci
Román o něžném rváči Janu Nerudovi.
Horváth Viktor – Turecké zrcadlo
Román Turecké zrcadlo je dobrodružnou výpravou do 16. století na území dnešního Maďarska,
do země položené mezi dvě říše. Očima příslušníka osmanské vojenské aristokracie náhle
spatřujeme zemi plnou nebezpečí, kde vládne
rozvrat a zmatek. V porovnání s kultivovanou civilizací Osmanské říše něco nepochopitelného.
Jachina Guzel – Zulejka otevírá oči
Debut mladé tatarské spisovatelky je napsán
ve stylu klasických ruských románů, ve kterých
se podrobně zkoumá úděl člověka na pozadí
velkých dějinných událostí. Děj se odehrává
v Sovětském svazu v období let 1930–1946
a začíná v zimě roku 1930 v zapadlé tatarské
vesničce.
Fenwick Liz – Aféra v Cornwallu
Román plný intrik, lásky, okouzlení a nabízí čtenáři odpočinek od problémů běžného života.
Deveraux Jude – Navěky
Stylový román pro ženy.
Ferrante Elena – Příběh ztracené holčičky
Závěrečný díl tetralogie Geniální přítelkyně je
románem o zralosti, o stáří, o kořenech a vykořeněnosti, o (ne)zmoudření a (ne)smíření.
Towles Amor – Gentleman v Moskvě
Postava hraběte Rostova, člena Klubu žokejů
a Mistra honu, který s moudrostí, humorem
a elegancí vzdoruje každodenní absurditě,
uchvátila čtenáře po celém světě.
Mankell Henning – Švédské holínky
Působivý román o tom, že na některé vzpomínky nestačí ani ničivý oheň.
Greenwood Bryn – Mezi krásou a ošklivostí
Osmiletá Wavy je neviditelná. Její matku plně
zaměstnává braní drog a otce jejich výroba
a prodej. Motorkář Kellen, který se vybourá
nedaleko jejich domu, je tak od chvíle, kdy jí
umřela babička, prvním člověkem, který si
Wavy všímá.
McInerney Lisa - Nádherná kacířství
Irsko zasáhla hospodářská krize, a tak se v Corku všichni mají co ohánět, aby přežili. Postavy
z Corku, města, co všechny dřív či později semele, vás zaručeně rozbrečí. Často smíchy. Holt
člověk dělá, co může, a nezbývá než doufat, že
jednou dojde odpuštění.
Richter Karel – Apokalypsa v Karpatech
Čs. Východní odboj bez cenzury a legend.
Judith Anodea – Velká kniha o čakrách
Úplný návod k použití vašeho systému čaker
Liška Vladimír – Prezidenti
Zkušený publicista přináší osobitý pohled
na hlavy našeho státu.
Tajemství šumavských vod III. 

LiSTOVáNí

ve Vyšším Brodě

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove)
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů
jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných
obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce
všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec;
Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má
stejně starého syna.

Městská knihovna
11. dubna od 20 hod.

Dubnové akce
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
na téma: INDIÁNI Severní Ameriky

Akce pro Základní školu:

3. 4. Už vím co na sebe, abych mohla zářit
18 hod., Klub pod kinem

4. 4. Knížka pro prvňáčka – setkání s ilustrátorkou Lucií Seifertovou
Projekt Děti čtou dětem – termíny dle domluvy

11. 4. LISTOVÁNÍ
20 hod., Knihovna

Podvečerní čtení
Ráda bych Vás pozvala
na Dubnové podvečerní čtení
ve čtvrtek 19. dubna
v 18 hodin v Městské knihovně.
S sebou potřebujete přezůvky, 50 Kč,
kamaráda a dobrou náladu.

Semináře

24. 4. Čarodějnictví v dějinách
18 hod., Klub pod kinem
19. 4. Dubnové podvečerní čtení
18 hod., Knihovna
Čtení spojené s výtvarnou dílnou.

10. 4. Setkání jihočeského Klubu dětských
knihoven / CK
20.-22.4. Studijní cesta SKIP /Olomouc

Čarodějnictví v dějinách
s historičkou Vladimírou Podanou
Přednáška o obecných dějinách čarodějnictví a čarodějnických procesů v Čechách
i v zahraničí, dobových představách o čarodějnicích a proměnách jejich
vnímání až do současnosti. (Salem a Velké Losiny)

úterý 24. dubna v 18 hod.Klub pod kinem

Vážení spoluobčané,
dověděla jsem se o sbírce použitých a poškozených propisovaček, fixů a zvýrazňovačů. Firma TERRACYKLE za ně poskytuje
příspěvek na vzdělání syrských dívek.
Sbírka potrvá do konce tohoto roku. Sebrané tužky doručím na sběrné místo.
Stačí, když je přinesete do krabic umístěných v Informačním centru, drogerii Top
a zejména v Základní škole.
Na krabicích jsou letáky s dalšími informacemi.
Děkuji
Marie Faldynová
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Zaměstnání – brigáda v penzionu Herbertov
Přijmeme do našeho kolektivu:
• pomocnou kuchařku – pokojskou
• číšníka-servírku na stálý pracovní poměr, na smlouvu o dohodě nebo občasnou výpomoc.
•p
 racovníky do vodáckého stánku, pomocný úklid, zahradní práce na letní brigádu
(vhodné i pro studenty SŠ, VŠ)
Nabízíme: stabilní pracovní místo v příjemném kolektivu, dobré platové ohodnocení, možnost ubytování
Kontakt: sales@penzionherbertov.cz, www.penzionherbertov.cz, Tel.: +420 602 659 616

Agrowald s.r.o. pronajme
hala 1a + 1b

výměra cca 20 x 70m

hala 2a + 2b

výměra cca 15 x 60m

Vyšší Brod Těchoráz
– nad benzinou

Cena pronájmu dohodou.
Pronájem možný ihned.
Kontakt:
602 968 794
Zdeněk Grabner
– vedoucí provozu
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Projektování staveb
Radek Krob, tel.: 777 883 996
e-mail: radekkrob@gmail.com
Poradenství
– Stavebně právní poradenská činnost
– Zastupování účastníka řízení před stavebním úřadem a jinými orgány státní správy
Projektování pozemních staveb
– Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
– Projektování novostaveb
– Osazení typových domů do terénu
– Projektování stavebních úprav, přístaveb, nástaveb
Inženýrská činnost
– Obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ohlášení a stavebního povolení
– Projednání projektu se stavebním úřadem
– Obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a připojovacích podmínkách
– Obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy
a jiných institucí k projektu
Dále možnost zajištění:
– autodopravy (dovoz dřeva, stavebního materiálu apod.) včetně skládání hydraulickou rukou
– zemních prací
– stavebního materiálu
– mixového betonu a pumpy

na tel. 606 823 838 nebo 606 147 577
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Hledáme zaměstnance
Pavelec s.r.o., Vyšší Brod, Míru 379, CZ 382 73 Vyšší Brod

Nabídka práce
Obsluha čerpací stanice

Čerpací stanice
HOS v Lipně nad Vltavou
přijme pracovníka/pracovnici na pozici obsluha čerpací
stanice na HPP. Možno i na částečný PP nebo brigádu.

Plat 18 000 – 21 000 Kč
1směnný provoz
příspěvek na dopravu
Vaše nabídky včetně životopisu zašlete prosím na e-mailovou
adresu cs-hos@post.cz, do předmětu napište: pracovní
nabídka, případně volejte tel. 724 362 223.
Děkujeme

ZÁSTUPCE JEDNATELE – ŘEDITEL
• Zodpovědnost za bezproblémový chod firmy Pavelec s.r.o
• Vedení, motivace, hodnocení a kontrola podřízených pracovníků
Požadujeme:
• Organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita, spolehlivost
a přirozená autorita
IT ARCHITEKT
• Návrh a design IT řešení
• Následná implementace
• Podílení se na zvyšování efektivity
Požadujeme:
• Samostatnost, flexibilita
ASISTENT PROJEKTANTA / KRESLIČ STAVEBNÍCH VÝKRESŮ
• Příprava a vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení
• Administrativní práce
Požadujeme:
• Vzdělání v oboru nebo praxi
• ŘP sk. B
VEDOUCÍ KEMPU A UBYTOVNY POD HRÁZÍ
• Zajištění provozu rekreačního zařízení
• Řízení personálu, provádění rozpisu služeb, plánování a organizování práce
Požadujeme:
• Praxe s vedením provozu a kolektivu pracovníků
• Schopnost komunikace v NJ nebo AJ
KUCHAŘ / KUCHAŘKA
• Samostatná příprava jídel
Požadujeme:
• Vzdělání v oboru nebo praxe jako samostatný kuchař
Nabízíme:
• Výjimečné mzdové podmínky a zázemí perspektivní společnosti.
• Práce na dobu neurčitou (celoroční zaměstnání). Flexibilní
pracovní doba.
• Nástup možný ihned.
• Možnost ubytování / služební byt, služební telefon, stravování.
Reference a životopis zašlete na e-mail: prace@pavelec.cz

Řádková inzerce
• Hledáme pozemek v širší oblasti Lipensko, Vyšebrodsko pro stavbu rekreačního – rodinného domu. Preferujeme klidné slunné misto
s příjemnou atmosférou. Nejsme realitní kancelář ani spekulanti, jsme
rodina z Lipna nad Vltavou. Děkujeme za nabídky. Karel Šilhan a Hana
Kotalíková, +420 728 920 340, karel.silhan@seznam.cz
• Pronajmu byt 2 + 1 o výměře 65 m2 od 1.5.2018. Tel.: 602 132 881.
• Pronajmu zahradu ve Vyšším Brodě o výměře 715 m v ulici Lidická.
tel. 602 13 2881.
• Hledám paní na úklid rodinného domu ve Vyšším Brodě za úplatu
(125,– Kč / hod). Tel.: 602 88 71 86 – po 18 hod.
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Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

VÍTKŮV HRÁDEK
Původní český název hradu zněl "Vítkův Hrádek" (německy Wittingshausen). Pro označení hradu se používalo také německé označení Wittigstein, přejímaného někdy do českého jazyka jako „Vítkův Kámen“. Lze
se setkat s oběma označeními téhož hradu. Název hradu dokládá, že
jeho zakladatelem byl Vítek, některý z příslušníků mocného jihočeského
šlechtického rodu Vítkovců. Podle dobových souvislostí je pravděpodobné, že hrad založil Vítek z Načeradce, jinak z Krumlova, připomínaný
v letech 1220 – 1277.

Vítkův Hrádek
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Hlavní a jedinou budovou jádra hradu je velká obytná hranolová věž,
ke které na východní straně přiléhá nižší polygonální přestavba s trojúhelníkovými komorami po stranách, z nichž levá měla vchod zvenčí.
Velká věž, postavená na nejvyšším místě návrší, byla obdélníkového tvaru (13,7 m x 17,5m), vyzdvižená z vrstvového lomového kamene. Na západní straně býval arkýř, z kterého se dochovaly pouze dva krakorce.
Dveře do střední části věže byly původně přístupny po padacím můstku
protilehlého stavení, v polovině 16. století začleněného jako vstupní brána do nového opevnění. Věž měla nad plochostropým přízemím, osvětleným z boků pěti úzkými otvory, dvě obytná patra s prevéty na západní
straně.
Do 16. století se datuje vznik nového pětibokého opevnění s hradbami,
baštami a branou na východní straně. V hradbách jsou prolomené střílny
s ostěním rozevřeným dovnitř. Hradby pravděpodobně měly pro případ
obrany dřevěná podsebití, která se však do dnešní doby nedochovala.
Při stavbě stanice radiotelefonní sítě v blízkosti zříceniny Vítkova Hrádku
byly v roce 1996 odkryty základy zdi z lámaných kamenů na maltu. Mohlo by se jednat o pozůstatky dnes již zaniklého předhradí.
Hrádek od svého založení Vítkem z Krumlova (1220 – 1272) ve 13. století plnil funkci pevnosti a správního střediska panství, které bylo součástí vznikajícího dominia příslušníků rodu Vítkovců, jež se rozkládalo
po obou stranách současné hranice Čech a Rakouska. Hlavní část hrádku
tvořila obytná věž postavená v nadmořské výšce 1 032 m nad mořem
na táhlém návrší posetém žulovými balvany, v blízkosti cesty z Rakous
do Čech. Stavbou hradu si Vítkovci chtěli zajistit bezpečné spojení se
svými letními statky v Horním Rakousku. Po vymření krumlovské větve Vítkovců v roce 1302 zdědil hrad Jindřich z Rožmberka. Na sklonku
14. století patřilo ke hradu 15 vesnic a sklářská huť. V té době při sporech
mezi českou šlechtou a králem Václavem IV. se stal Vítkův Hrádek jedním
míst, kde byl král vězněn během své nedobrovolné cesty do Rakouska
v roce 1394. Během husitských válek patřil hrad pánům z Walsee, ale již
roku 1464 daroval Reinprecht z Walsee hrad svému strýci Janovi z Rožmberka a tím se Vítkův Hrádek dostal zpět do majetku rodu Rožmberků.
Během českého stavovského povstání ovládla Vítkův Hrádek na krátkou
dobu vzbouřená česká šlechta, ale již roku 1621 měl hrad císařskou posádku. Roku 1622 získali Vítkův Hrádek Eggenberkové. V roce 1719 zdědili hrad spolu s veškerým Eggenberským majetkem Schwarzenbergové.
Vítkův Hrádek postupně ztrácel svou původní funkci pohraniční pevnosti a začal pomalu chátrat. Na krátký čas se stal sídlem knížecího polesného, v polovině 18. století byl již zcela opuštěn. Roku 1815 bylo do jihovýchodní části hradu postaveno schodiště s rozhlednou na vrcholu.
Při těchto opravách byla naposledy zajištěna koruna věže. Nejnutnější
opravy objektu proběhly ještě v roce 1869. Po II. světové válce se celé
území vsi Sv. Tomáš i s hradem dostalo do vojenského hraničního pásma,
kam byl vstup přísně zakázán. V padesátých letech si vojáci zřídili na vrcholu věže svoji pozorovatelnu. Vedle hradu, který byl ve správě a užívání Československé lidové armády, byla postavena ocelová konstrukce
věže – vidová hláska a domek pro její obsluhu. Zástupci armády předali
roku 1990 Vítkův Hrádek do majetku obce Přední Výtoň. Do toho roku
byla zřícenina hrádku pro veřejnost prakticky nepřístupná. Vítkův Hrádek byl inspirací pro historický román Adalberta Stiftera „Vítek“ (1865).

Jedna legenda z okolí Vítkova Hrádku:
O rodinných sklonech k sebevraždě a lidské zlobě
vypráví příběh ze samoty nazývané Růžový Vrch,
kde žil chudý lesní dělník s mnoha dětmi. Když
mu zemřela žena, našli ho v lese oběšeného. Jeho
bratr, který si v márnici uvědomil, jaká je to hanba pro celou rodinu, se neudržel a mrtvému vyťal
políček. Od té doby ale musel na mrtvého bratra
neustále myslet; litoval svého činu i toho, že se
nepostaral o bratrovy děti, až se po čase ve své
chalupě oběsil. Nejmladší bratr, veden zřejmě rodinnou tradicí, aby zvědavcům kolem ukázal, oč
je lepší než mrví sourozenci, dal nebožtíkovi políčky dva. Zlomyslní lidé ho uráželi, nadávali mu
a vysmívali se jeho utrpení do té míry, že se oběsil na lípě za vsí. Ani jednomu z nebožtíků nebyl
popřán hrob v posvěcené půdě, všichni byli bez
kněze zahrabáni na pustém místě. V lese, který
obklopoval zříceninu Vítkova Hrádku, i od kostela
sv. Tomáše slýchávali lidé v noci volání a nářek.
Hajný, který chtěl té věci přijít na kloub, se ukryl
nedaleko kostela a o půlnoci uviděl přízrak bez
hlavy, jak v kněžském rouše sedí na balvanu

a předříkává slova svaté mše. Když kněz ukončil
modlitbu, měl už na ramenou hlavu se zarmoucenou a sklíčenou tváří. Uviděl hajného a smutně
mu vyčetl, že zmařil sto let jeho pokání. Kaje se prý
za to, že jako kněz kvůli ženě znesvětil své kněžské
poslání a poté si sáhl na život. Za trest musí tisíc
nocí v lese sloužit mši. Na radu faráře se obyvatelé okolních vsí pak začali za zbloudilého kněze
denně modlit a od té doby noční nářek z lesů už
slýchán nebyl. 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)
Vážení čtenáři,
máte-li doma různé historické
dokumenty, fotografie nebo videa,
se kterými se chcete podělit s ostatními,
tak nás můžete kontaktovat na e-mail:
info@loucovice-historie.cz nebo
v květince u p. Vavery.

Oznámení
Oznamujeme občanům, že dne
14. 4. 2018 proběhne v naší obci

sběr železného šrotu
a elektroodpadu.
Žádáme občany, kteří nám chtějí
přispět, aby umístili šrot na přístupná
místa. Sběr bude probíhat od 8 hodin
ráno.
Děkujeme. 
Sbor dobrovolných hasičů Vyšší Brod

Městské divadlo Český Krumlov – duben 2018
Úterý 3. dubna v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2018
Vstupné: 380 / 190 Kč
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ – STARWORKS PRAHA
Eric Assous – MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Hrají: ALEŠ HÁMA, TEREZA KOSTKOVÁ, NELA
BOUDOVÁ a další
Komediální archetyp hravého lháře, který se
dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných
situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by
to byl skutečně zažil.
Neděle 8. dubna v 19.30 hodin
Předplatné „GOLD“ JARO 2018
Vstupné: 500 / 250 Kč
Činoherní studio BOUŘE – APP ART Praha
Jean-Claude Islert – TEĎ NE! Aneb na tohle
teď není ta pravá chvíle
Nová francouzská situační komedie s fenomenálním MICHALEM DLOUHÝM v hlavní roli!
Dále hrají: KAMIL HALBICH, FILIP ČAPKA, KRISTÝNA FREJOVÁ a další
Středa 11. 4. V 17:00 hodin 			
Jednotné vstupné: 100 Kč
LiStOVáNí – cyklus scénického čtení
Fredrik Backman – CO BY MŮJ SYN MĚL
VĚDĚT O SVĚTĚ
Účinkuje: LUKÁŠ HEJLÍK
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove)
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů
jednadvacátého století v půvabné knize plné
upřímných obav a nepodmíněných vyznání
lásky. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen
jeden herec. Více na www.listovani.cz

Pátek 13. 4. v 19:30 hodin
SVĚTOVÁ PREMIÉRA Vstupné 200/100 Kč
Divadelní klub Českokrumlovská scéna
LOVE…, SORRY!
Nová původní česká „chilli“ komedie nejen
o sexu a vztazích on-line i off-line
Hrají: Drahoslava Opekarová, Vendula Pohlová,
Lenka Šlajferčíková, Jarmila Maříková, Miroslava
Návarová, Hanka Sciranková, Kamila Tomanová,
Martin Kovářík, Radim Macho
Víme, co se děje u vás doma! Víme, co se děje
u vás ve firmě! Sledujeme vás! I vy sledujte nás!
Více na www.facebook.com/dkcks.lovesorry

a jejich rodiče a prarodiče. Inscenace je určena
dětem od 4 let!

Sobota 14. 4. v 19.30 hodin
koncert v sále divadla
Vstupné: 400 / 200 Kč
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE:
MEZI VRCHOLY TOUR 2018
Illustratosphere: Daniel Bárta – zpěv, Mirek
Chyška – kytary, Robert Balzar – kontrabas,
Martin Valihora – bicí, Filip Jelínek – aranžmá,
klávesy, zpěv
Oficiální stránky: www.danbarta.cz

Úterý 24. 4. v 19:30 hodin v sále divadla.
Vstupné: 200 / 100 Kč
NEZMAŘI 40 LET NA CESTĚ
Speciální koncert skupiny NEZMAŘI,
ke svému 40. výročí.
Během vystoupení zazní písničky od počátků
skupiny až po současnost. Díky videoprojekci
posluchači uvidí i spoustu fotografií spojených
s historií Nezmarů.

Neděle 22. 4. v 15 hodin
Nedělní pohádka
Jednotné vstupné: 70 Kč
Manager TEAM – KAMARÁDI Brno
HRAJEME SI S KAMARÁDY
Jedna z nejoblíbenějších show „Kamarádů“
z Brna
Hraje: soubor divadla Kamarádi vedený Vojtou
Polanským
Pořad určený pro naše nejmenší kamarády

Pondělí 23. 4. 2018 v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2018
Vstupné: 320 / 160 Kč
Divadelní spolek Frída Brno
Dodo Gombár – MEZI NEBEM A ŽENOU
Hrají: DIANA MÓROVÁ, MARTIN TRNAVSKÝ
a RADIM NOVÁK
Vynikající a svrchovaně zábavnou inscenaci
nejen na milostné téma přiváží vaše oblíbené
brněnské divadlo!

Pátek 27. dubna v 19.30 hodin – II. premiéra
Vstupné: 160 /100,- Kč
Divadelní klub Českokrumlovská scéna
Jaromír Hruška – LOVE…, SORRY!
Nová původní česká „chilli“ komedie nejen
o sexu a vztazích on-line i off-line
Víme, co se děje u vás doma! Víme, co se děje
u vás ve firmě! Sledujeme vás! I vy sledujte nás!
Více na www.facebook.com/dkcks.lovesorry

PŘEDPRODEJ A PRODEJ VSTUPENEK
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s., Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. a fax: 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, pokladna divadla –
tel.: 380 727 370, út. a čt. 13.00 – 17.00 h a hodinu před každým představením. INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 704 619, e-mailto: info@ckrumlov.cz;
UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek 57, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 725 110, fax: 380 712 424, e-mail: tourist.service@unios.cz, www.visitceskykrumlov.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE – rezervace a prodej vstupenek – v síti CB-SYSTÉM – www.perfectnet.cz/ceskykrumlov. INTERNETOVÝ PRODEJ: www.ckrumlov.cz/tickets,
www.facebook.com/mdckrumlov
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• 6. 4. – 31. 5., denně 9 – 19 hod., vestibul kina
VÁCLAV HAVEL – POLITIKA A SVĚDOMÍ
Výstava
• 3. 4. 2018 úterý, 18 hod, Klub pod kinem
UŽ VÍM, CO NA SEBE, ABY MOJE DUŠE MOHLA ZÁŘIT
Přednáška – chcete-li přijít, přihlaste se v knihovně
• 5. 4. 2018 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
FESTIVALOVÝ FILM: ADA NA RADNICI
Vstupné zdarma
• 11. 4. 2018 středa, 20 hod., Městská knihovna
LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
,,Co by měl můj syn vědět o světě“ Fredrik Backman
• 12. 4. 2018 čtvrtek, 15.30 hod., Klub pod kinem
KLUBÍČKO
Téma: Duhová zvířátka
• 15. 4. 2018 neděle, 10 hod.,
ODEMYKÁNÍ TURISTICKÝCH STEZEK
První jarní výšlap, tentokrát přes 3 vrchy do Vyššího
Brodu. Na startovní místo pojedeme autobusem.
Buřtíky na opékání s sebou!
• 17. 4. 2018 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
JEDNADEVADESÁTNÍCI
Přednáška: Skutečný příběh dobrých vojáků
91. regimentu
Vstupné zdarma

• 18. 4. 2018 středa, 16 hod, Klub pod kinem
BAJAJA
Pohádka Divadla Na větvi
Vstupné: 50,– Kč
• 19. 4. 2018 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
K tanci a poslechu hraje p. Baštář a přátelé
Vstupné: 50,– Kč
• 19. 4. 2018 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
DUBNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou
Vstupné: 50,– Kč
• 20. a 21. 4. 2018, kemp Pod hrází
ODEMYKÁNÍ VLTAVY
pátek 20. 4. vodácký večer se skupinou Hastroši
sobota 21. 4. od 10.30hod odemykání, požehnání řece
zapůjčení lodí a vodáckého materiálu ZDARMA
nutná rezervace: 775 748 800, info@ingetour.cz
• 24. 4. 2018 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
ČARODĚJNICTVÍ V DĚJINÁCH
Historička Vladimíra Podaná seznamuje s dějinami
čarodějnictví a čarodějnickými procesy
Změna programu vyhrazena.

Pozvánka na akce v roce 2018
L

etošní rok bude celý ve znamení oslav založení republiky. I my se nebudeme držet zkrátka a nabídneme Vám celou řadu zajímavých akcí. V dubnu zahájíme sérii výstav, které budou umístěny ve vestibulu
kina. Výstavy jsou zaměřeny na 2 nejvýznamnější prezidenty naší republiky Tomáše G. Masaryka a Václava Havla, dále pak na hrdinné skutky Čs. legií a poslední expozice nás seznámí s tzv. Králi Šumavy –
převaděči z 50. let. Žáci Základní školy a absolventi
Akademie umění a kultury nám představí svou práci
na výstaváchv historické radnici na náměstí.
Většina výstav bude doplněna přednáškami, které
povedou odborníci a historici, kteří dlouhodobě s danými tématy pracují a studují je. V dubnu začneme
s přednáškou o jihočeském 91. pěším pluku, který
se stal nejznámější jednotkou rakousko-uherské armády v době první světové války. 7. června a 11. září
nám bratr Petr Tolar z Československé obce legionářské představí činnost a život v legiích během I.
světové války. Ústav pro studium totalitních režimů
ČR (ÚSTR) nás 4. října provede okupačním rokem 1968 v naší oblasti a v listopadu
spolu se spisovatelem D. J. Žákem
probereme téma III. odboje.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  20. 4. do 12 hodin.

Nezapomněli jsme ani na děti. Dětský den bude věnován pouze jim a zahrajeme si na vojáky! A komu v tomto
výčtu chybí kultura, přijde si na své během
léta při koncertě Kamila Střihavky, Pavla
Žalmana Lohonky nebo Michala Pavlíčka
s Monikou Načevou. 17. srpna zhlédneme divadelní představení Domácí štěstí
s Ivou Hüttnerovou,Míšou Dolinovou
a Davidem Suchařípou v hlavních rolích.
Vrcholem oslav bude 1. městský ples
Oslavme republiku. P. Lukáš Franc nám
k tomuto účelu poskytl sál v hotelu Šumava, kde si za doprovodu orchestru
METROKLUB Big Band zatančíme např.
Charleston. Nebude chybět dobová módní přehlídka, bohatá tombola
a další překvapení. Přivítáme Vás 26. 10.
2018 v 19 hod. A nezapomeňte, přijďte
v dobovém oblečení! A možná přijde
i Masaryk… 
dk

VÁCLAV H
AV
POLITIKA A

EL

SVĚDOMÍ

VÝSTAVA POT
RVÁ OD 6.
4. 2018 DO
VESTIBUL
31. 5. 2018
KINA, Míru
250,
OTEVŘENO
: denně 8.3 VYŠŠÍ BROD
0 – 19.00 hod
.

