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 Klášterní koncerty 2018

Multižánrová série koncertů
Předprordej v infocentru
Více na str. 28

 Domácí štěstí

Divadelní představení
s I. Hüttnerovou a M. Dolinovou
Více na str. 7

Tradiční řemeslný trh
s bohatým kulturním
programem a zábavou
pro celou rodinu.

 Zastupitelé hodnotí

svou práci

Přečtete si na str. 3

Poděkování
za tříděný sběr odpadů
Vážení a milí čtenáři!
Letní dvojčíslo je plné kulturních tipů.
V červenci se rozběhne série koncertů
v klášteře, kterou
odstartuje koncert
skvělého Kamila
Střihavky. V předvečer pouti jsme si pro
vás připravili divadelní představení s Ivou
Hüttnerovou, Míšou Dolinovou a Davidem
Suchařípou.
V tomto čísle také uzavíráme odpovědi
zastupitelů na otázky ohledně jejich
čtyřletého působení v nejvyšším orgánu
našeho města. Ohlížíme se i za významnou událostí, kterou Vyšší Brod hostil,
ME v muškaření, které ovládli Češi. Můžete
si prohlédnout i fotogalerii z dětských akcí
– Dětského dne a Holinkiády.
Příjemné čtení a hezké léto vám přeje
Karel Troják
šéfredaktor
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V

roce 2017 bylo díky recyklaci a využití
papíru, plastů, skla, kovů a nápojových
kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno
20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc
domácností. V případě tolik diskutovaného
globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení
emisí o 678. 334 tun CO2 ekvivalentu.

Krátce bychom vás seznámili s výsledky našeho města v systému EKO-KOM za rok
2017. Celkově jsme za uplynulý rok vytřídili
a předali k dalšímu využití 133,509 t odpadů,
za které naše město obdrželo od společnosti

EKO-KOM, a.s. částku ve výši 277.767 Kč, která
bude využita v oblasti odpadového hospodářství.
Na osvědčení níže jsou uvedeny výsledky
za rok 2017, kterých jsme v našem městě dosáhli, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí.
Vám, kteří se podílejí na sběru a třídění odpadu patří velké poděkování! 
Odbor životního prostředí
MěÚ ve Vyšším Brodě

Silnice v Rožmberku je průjezdná
Průjezd Rožmberkem nad Vltavou je opět možný. V sobotu 30. června proběhne na rožmberském
náměstí u příležitosti ukončení oprav slavnost. Akce začíná v 18 hodin, zahrají Gin Fis a Pajzl
Band. 

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?

Heike Voráčková
(bez politické
příslušnosti)

1/ Při výkonu funkce jsem pracovala jako řadový zastupitel, dále jako předseda
finančního výboru a jako člen pracovní
skupiny pro schválení účetní závěrky.
Práci zastupitele vnímám jako kolektivní činnost, na které se svou měrou
spolupodílím. Za finanční výbor jsem
zpracovala rozpočtové výhledy pro roky
2014 – 2020, dále s kolegyněmi z FO
každoročně rozpočet Města Vyšší Brod
a rozpočtová opatření. Pravidelně hodnotím plnění rozpočtu Města. Provádím
kontroly, týkající se hospodaření města
nebo činnosti MěÚ.
2/ Za svůj osobní úspěch považuji vyčlenění financí na vybudování dětského
hřiště a dále realizaci mé myšlenky vybudovat chodník u školy (děkuji všem,
kteří ji uvedli v život). Na přání spoluobčanů podávám podněty zastupitelstvu
či městskému úřadu, např. umístění
kontejnerů na tříděný odpad v České
ulici, výstavbu parkovacích stání, požadavky na nový kamerový bod, údržbu
zeleně, konkrétní požadavky na nový
územní plán, opravu komunikace apod.
3/ Co se nepovedlo? Mrzí mne pomalost procesů ve veřejné správě, díky
které např. dosud nestojí smuteční síň,
nemáme dostatek parkovišť... Chtěla
bych, aby se podařila přestavba kina
na „kulturní dům“, aby se zvelebil park
na náměstí a v rámci možností i klášterní zahrada. Chtěla bych další hřiště,
nové byty a chodník do Studánek. Chtěla bych, aby se tu dobře vedlo podnikatelům a firmám a ti dávali práci našim
lidem. Chtěla bych, aby příští zastupitelé
pracovali v zájmu občanů pro naše město a pokračovali v projektech, které jsme
nestihli dokončit.

Josef Kovačík
(Vyšší Brod I )

1/ V období mandátu zastupitele jsem
vykonával funkci člena Rady města
a předsedy Komise pro sport a zájmovou činnost. Komise koordinovala větší
sportovní akce ve městě – memoriály,
mezinárodní fotbalové turnaje apod.
Předkládali jsme rovněž návrhy zastupitelstvu pro individuální dotace spolkům
a zájmovým oddílům. Jako radní jsem
spoluzodpovědný za rozhodnutí, která
patřila do pravomocí rady města. Byl
jsem zastáncem zejména sociálních rozhodnutí ve prospěch občanů.
2/ Za osobní počin považuji, že se mi
podařilo prosadit snížení prodejní ceny
parcel pro individuální výstavbu rodinných domů, dále prosadit zapracování několika parcel pro rodinné domy
do nově tvořícího územního plánu
a iniciovat a prosadit zadání projektové
dokumentace pro rekonstrukci kabin
fotbalového klubu Dynamo.
3/ Určitě není dobře pozdržení výstavby smuteční síně. Je to palčivá otázka,
a mrzí mne, že se jí nepodařilo přes veškerou snahu prosadit v tomto funkčním
období v důsledku nedokončeného
územního plánu. To jsem osobně ovlivnit nemohl. Realizaci této stavby jsem
vždy považoval za jednu z priorit pro
zajištění důstojného prostředí.
Nepodařilo se zrealizovat rekonstrukci
kabin fotbalového klubu Dynamo, jak
jsme slíbili v tomto volebním období.
Proti schválení rekonstrukce bohužel
hlasovalo pět zastupitelů z mé kandidátky. Nechci ale končit neúspěchy. Pevně
totiž věřím, že co se dosud nepovedlo,
zrealizujeme v nejbližší době.

Jaroslav Marek
(Nezávislí)

1/ Ve funkci radního a zastupitele jsem
se vždy snažil, aby rozpočet Města
na tom byl o mnoho lépe. Konkrétně
jsme se společně podíleli na změně
organizační struktury městských lesů.
Výsledkem jsou výrazně vyšší výnosy
do městského rozpočtu, přičemž tyto
peníze jsou použity ke zlepšení života
občanů ve Vyšším Brodě.
2/ Díky osobním vztahům s Dr. Bencem
se mi jej podařilo přesvědčit, aby posílil lékařskou péči ve městě. Situace se
nakonec vyvinula tak, že po odchodu
Dr. Brudnové jsem s kolegy z Rady města vyjednal možnost přeregistrování pacientů do péče tohoto praktického lékaře. Tento přibral další administrativní
sílu do nově zřízené recepce v zájmu
rychlejšího odbavení pacientů.
Mezi další již společné úspěchy považuji
shodu na začlenění organizační struktury Městských lesů a výroby tepla a to ku
prospěchu občanů města, jako např. nižší ceny tepla atd. Jsem rád, že jako zastupitelé shodně uvažujeme o přestavbě
městského úřadu za účelem seskupení
všech zaměstnanců do jednoho objektu
a přístavby nové části, která bude primárně určena občanům (nová knihovna, obřadní místnost). Zároveň jednáme
o možnosti přestavby kina na nové multifunkční kulturní zařízení.
3/ Některé akce, ač na ně byly finanční prostředky, se nepodařily uskutečnit. Konkrétně mně nejvíce vadí, že plánovaná výstavba smuteční síně ztroskotala na rozhodnutí architekta, který
nerespektoval stanovisko zastupitelstva na změnu územního plánu. Svoji
práci ani přes smluvní vztah neodvedl!
Bohužel právě tato změna podmiňovala
vydání stavebního povolení k možnému
zahájení výstavby.

Foto: archiv MěKZ a zastupitelů
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Juniorská reprezentantka České republiky
je z Loučovic
Začátek letošní sezóny tuto zákonitost jen
potvrdil. Zatímco její o rok starší kamarádky
jezdily se lvíčkem na prsou po Evropě získávat
mezinárodní zkušenosti, Evička byla stále jen
ta hráčka někde za nimi.
Nicméně Eva Pokorná hraje od svých dvanácti
let druhou ligu žen. V poslední sezóně v barvách Unionu Plzeň obsadila se svými dospělými spoluhráčkami třetí místo. Plzeňští by si
nadějnou hráčku nejraději ponechali i na příští sezónu, ale Evin program se přece jen
musí přizpůsobit jejímu dalšímu rozvoji. Navíc
ten fantastický úspěch v rakouském Linci, kde
s kamarádkou Patricií Segetovou vytřely zrak
celé Evropě.
To vše přimělo reprezentačního trenéra kadetek Martina Pytlíka rozšířit svůj tým, který se
připravuje na Mistrovství Evropy 2019, ještě
o jednu hráčku.

J

istě by se slušelo informovat veřejnost
o tom, jak si vedli stolní tenisté Vyššího
Brodu na Mistrovstvích České republiky jednotlivců a družstev. Nastala však událost, která
na práci s mládeží ve Vyšším Brodě zase vrhá
jiné jiné světlo.

Týmový trénink ve Vyšším Brodě však má,
vzhledem k zdravému vývoji mladých stolních
tenistů, nesporně mnohé výhody. Jde o to, výkonnostně vytáhnout mladší hráče sparingem
se staršími a přitom ty zkušenější nebrzdit
v rozvoji.

Eva Pokorná se poprvé představila v reprezentačním dresu 25. května v Praze na mezinárodním turnaji PRAQUE GRAD PRIX.

Tuto metodu na sto procent využívají všichni
talentovaní mladí hráči. Mnozí našli svůj vzor
v Lindě Bandíkové, Kubovi Harenčákovi. Šárce
Procházkové a dalších.

Čtrnáctiletá talentovaná hráčka pražské Kotlářky se však na své cestě na dosavadní vrchol kariéry musela poprat s mnohými problémy.
V roce 2012 se musel celý mládežnický oddíl
stolního tenisu přestěhovat z Loučovic do Vyššího Brodu za lepšími podmínkami.
O dva roky později Eva nebyla vůbec vybrána
do projektu Hledáme Budoucí Olympioniky
pro „nedostatek talentu“. Do týmu nejtalentovanějších dětí, o který se velmi pečlivě starají
svazoví trenéři, byla malá Evička přijata až
na základě vynikajících výsledků v kategorii
mladších žákyň až o rok později.

Evička si brala od všech zkušenějších hráčů jen
to nejlepší a brzy se začala prosazovat v Jihočeském kraji a celostátních turnajích. Ale také
na některých Mistrovstvích České republiky.
V roce 2016 obsadila sedmnácté místo a o rok
později se stala Mistryní ČR v deblu s Monikou
Pařízkovou. Ze smíšené čtyřhry si tehdy přivezla z Havířova ještě bronzovou medaili.
Přestup do elitního mládežnického týmu El Nina Praha, Kotlářky Praha, poznamená každého
mladého hráče. Nezvyklé tréninkové dávky,
změna trenéra a jeho jiný pohled na tréninkový proces, to vše dočasně vede k jistému
poklesu výkonnosti.

Mezinárodní turnaje typu Velká cena Prahy,
nebo Austria Championchips, se hrají za účasti klubových a reprezentačních týmů dohromady. Tým ČR 1 v sestavě: Eva Pokorná-Nela
Hanáková vedený vynikající trenérkou mládeže Martinou Hurníkovou musel už v kvalifikační skupině hodně bojovat s týmem Anglie
o první postupové místo. Vlastně to byl takový
prubířský kámen, který rozhodoval o úspěchu,
či neúspěchu a o tom, jestli si vlastně holky
svoji nominaci zaslouží.
Povedlo se a na cestě do semifinále novopečené reprezentantky zaznamenaly ještě dvě
výhry. Tady jejich úspěšnou jízdu zastavil
o rok starší výběr Moldávie. Třetí místo je však
na mezinárodním turnaji vždycky úspěch.
Dvojčata Bryndzowy patří v Evropě k extratřídě a Moldavská asociace přišla k favoritkám
letošního Mistrovství Evropy juniorů, vlastně
ani neví jak.
Bojovný výkon Evy Pokorné dal zapomenout
na všechny pochyby o tom, koho to zase ta
ČAST oblékla do reprezentačního. Úspěch se
totiž v Čechách neodpouští.
Tohle však byla příprava na příští sezónu, a ta
se vydařila beze zbytku. 
Pavel Mleziva

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
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Z deníčku Dravých saní

Vodohospodáři
připravují pojistku
pro případ dlouhotrvajícího sucha
M

imořádně teplé a suché počasí a rostoucí
počty návštěvníků. To je kombinace, která
může způsobit zejména v turisty oblíbených
oblastech potíže s nedostatkem pitné vody.
Pro takové případy chtějí mít vodohospodáři
společnosti ČEVAK a.s. v záloze náhradní řešení. Ve Vyšším Brodě, kde ještě před startem
hlavní letní sezony citelně přibylo spotřebitelů,
proto otestovali využití mobilní úpravny vody.
Ta by v případě potřeby mohla posílit dosavadní zdroje.

A

je to tu! Letošní sezónu dračích lodí jsme
tradičně započali v našem domovském regionu na Lipně. Každým rokem konkurence
přibývá. Na letošním jedenáctém ročníku, který se konal 19. – 20. května, se sešlo 8 ženských
posádek a 35 smíšených. Ještě ve čtvrtek to
vypadalo, že na závodech zmrzneme a i pěkně zmokneme. Nakonec se počasí umoudřilo
a potrápily nás jen pořádné vlny na jezeře.
Naší první jízdou jsme se probojovali přímo
do finále, na které jsme měli čekat pět hodin. Co s časem mezitím? Potřebovali jsme se
rozhýbat a udržet v tempu, nečekat jen tak
s rukama složenýma v klíně. A tak jsme využili nabídek ostatních posádek a přijali místa
v jejich lodích. Finálovou jízdu jsme jeli ve vlnách, které se bez přehánění vyrovnaly těm
mořským. Dali jsme do toho vše – sílu, kázeň
a zkušenosti. A díky tomu jsme zvítězili.
V neděli ráno jsme se sešli na poradě kapitánů.
Konečně se letos poprvé závodu na jeden ki-

lometr zúčastnilo krásných 13 posádek, z toho
3 ženské posádky. V naší kategorii jsme získali
opět 1. místo a v celkovém pořadí jsme skončili na pěkném šestém místě.
Začátek června (2. 6.) patří vždy mistrovství
Světa dračích lodí v Třeboni. I do Třeboně se
tentokrát sjelo více ženských posádek, než je
zvykem. Mezi čtyřmi loděmi z naší kategorie
jsme opět zvítězili, ale tentokrát to bylo o fous.
Je vidět, že zejména v posádce Bestie z Doubí nám roste tvrdá konkurence. O vítězství
rozhodla poslední třetí jízda. Ale je to vlastně
dobře, vždyť o motivaci do dalších tréninků
máme postaráno.
A na co se můžete těšit příště? 16. června nás
čekají závody v Českých Budějovicích a 7. července na Purkarci. Tak nám držte palce! 
Za tým Dravých saní Lucie Jarošová

„Vydatnost vrtů, které zásobují vodou město, je
nižší než obvykle, při deštích je složitá i úprava
povrchové vody,“ přibližuje situaci provozní
ředitel společnosti ČEVAK Lubor Tomanec. Nasazením mobilní úpravny vody by bylo možné
rychle upravit na parametry pitné vody například i deštěm zakalenou vodu z místních toků.
Stačí zařízení přivézt na místo v přívěsném
vozíku za autem, do potoka či jiného zdroje umístit ponorné čerpadlo a nechat pracovat vločkovač, sestavu filtrů, chemická činidla
a technologii, která z vody odstraní bakterie
a viry. Úpravna může být v daném místě v provozu i dlouhodobě, například moravská obec
Rajnochovice tak nedávno vyřešila dlouhodobý problém s nedostatkem vody.
Možnost pomoci si v případě dlouhotrvajícího
sucha právě takovou mobilní úpravnou vítá
starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Člověk musí myslet do budoucna. Riziko nedostatku vody v naší oblasti není zanedbatelné.
Přes léto se u nás kumuluje velké množství
lidí. Dokonce čím větší je sucho, tím méně řek
v republice je splavných a tím víc lidí přijede do Vyššího Brodu na Vltavu, kde je jistota
stálého průtoku. Když se pak naplní kemp,
spotřeba pitné vody strmě roste a někdy je
nám úzko. Máme štěstí, že se můžeme napojit na klášterní vodovod, je třeba ale myslet
i na jiná řešení,“ je starosta přesvědčen. 
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Brody v Brodě sportují

N

ejenom prací živ je člověk, praví moudré
přísloví. A proto se spřátelené Brody opět
po roce sešly ke sportovnímu klání, tentokrát
na půdě Brodu Uherského. Pracovní jednání,
úspěšné projekty, fotografická soutěž – vše
bylo zapomenuto alespoň pro pár dnů. Dovolenou členové brodských týmů strávili se svými kolegy a sportovně se utkali, poklábosili,
ale také poznali hostitelské město po všech
stránkách (návštěva historického centra, nového dopravního terminálu, České zbrojovky
apod.)

Sportovní klání přineslo překvapivé výsledky.
Zvláště náš vyšebrodský tým dokázal na sportovním poli porazit i velice těžkého soupeře
z Brodu Českého a umístit se hned za domácím vítězným týmem z Uherského Brodu.
Soutěžilo se ve třech disciplínách, brodský fotbal, cykloštafeta a střelba. Právě střelba nás díky přesné mušce Dity Kaiserové vynesla na kýžené druhé místo. Naše radost byla o to větší,
neboť Český Brod byl loňský obhájce vítězství
a jen díky střelbě jsme je o bod předstihli.

Samozřejmě velké poděkování patří organizačnímu týmu Uherského Brodu za kvalitně
připravený turnaj a celé zázemí.
Tabulka výsledků celkového pořadí:
1. Uherský Brod
2. Vyšší Brod
3. Český Brod
4. Havlíčkův Brod
5. Železný Brod kt

Tabulka výsledků jednotlivých disciplín:
Fotbal

Kola

Střelba

Součet pořadí

Konečné pořadí

Český Brod

1

3

5

9

3

Havlíčkův Brod

5

5

1

11

4

Uherský Brod

2

1

2

5

1

Vyšší Brod

3

2

3

8

2

Železný Brod

4

4

4

12

5

Dne 14. 6. 2018 v 17 hod. odpoledne proběhlo v příjemném prostředí Městského
klubu pod kinem slavnostní šerpování
předškolních dětí z mateřské školy. Celkem
bylo panem starostou pasováno na školáky 23 dětí, z toho 12 děvčat a 11 chlapců.
Pan starosta se s dětmi rozloučil, popřál
jim úspěšný start do základní školy a na
památku děti dostaly slavnostní šerpu,
pamětní list a klíčenku na krk s vlastním
jménem. Na závěr nechyběl ani slavnostní
přípitek a malé občerstvení v podobě mini
zákusků. 
Martina Gondeková a Veronika Tůmová,
učitelky MŠ.
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Pátek 17. 8. 2018 v 19 hodin
Kino Vyšší Brod
Vstupné 150,– Kč
Předprodej již zahájen
v infocentru Vyšší Brod
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Muškařské Evropě vládnou Češi

Po čtyřech letech se na jih Čech vrátil vrcholný
závod v královské disciplíně rybářského sportu, a to Mistrovství Evropy v lovu ryb na umělou mušku. Tentokrát s centrem ve Vyšším
Brodě, v Penzionu Herbertov. Jsme velice hrdí
na to, že se tento rybářský svátek konal právě
u nás. Organizací akce byl pověřen Jihočeský
územní svaz Českého rybářského svazu. Je to
ocenění dlouholeté aktivní činnosti českých
zástupců v rámci mezinárodního muškařského sportu, každoročních úspěchů našich závodníků a dlouholeté péče o pstruhové revíry
na jihu Čech a také velmi úspěšné organizace
Mistrovství Evropy v roce 2011 a Mistrovství
světa v roce 2014.
Závodilo se ve dnech 6. až 11. června 2018
na řece Vltavě a na nádrži Květoňov u Kaplice.
Díky vstřícnému kroku Povodí Vltavy s.p. byl
pro regulérnost závodu nastaven stálý, bezpečný a pro závodníky ideální průtok vody.
Zajímavý byl i nový prvek, a to závod ze zakotvených lodí na Květoňově. Pro zvýšení fair-play byl také zaveden nový prvek a to rotace
mezi místy v polovině každého kola.
Při příležitosti konání závodů bylo připraveno
dětské rybářské sportovní odpoledne přímo
na Herbertově a také přátelský závod kapitánů.
Vše proběhlo velice zdárně a jak nám prozradil Milan Hladík, vedoucí organizačního výboru, byl to pro Český tým velký úspěch. Citujeme z jeho textu „Český tým nasadil v posledním kole k mohutnému finiši, zatímco soupeři
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zaváhali zejména na Květoňově a výsledkem je
první místo jak v soutěži družstev, tak i pro Pavla
Chybu, bývalého mistra světa, v soutěži jednotlivců. Absolutně famózní je však výsledek českého družstva žen, které získalo díky vyrovnaným
výkonům ve všech kolech v konkurenci 17 evropských týmů čtvrté místo a Markéta Procházková
obsadila 10 příčku v soutěži jednotlivců.“

Pro zajímavost lze již jen dodat, že bylo celkem uloveno 4.500 ryb.
S rybářským pozdravem „Petrův zdar“

kt

European Fly Fishing Championship, 6 – 12 June 2018, Vyssi Brod
PLACE
1

NAME

TEAM

PLACINGS

POINTS

FISH NO

LONGEST FISH

CZECH REPUBLIC

CZE

119

279460

418

482

2

FRANCE

FRA

132

285200

437

520

3

SPAIN

ESP

143

266400

394

495

4

CZECH REP (LADIES)

CZE-L

168

219920

332

520

5

POLAND

POL

175

223040

333

502

6

SLOVAKIA

SVK

194

230760

341

499

7

FINLAND

FIN

195

214560

322

500

8

ITALY

ITA

199

214480

342

462

9

SCOTLAND

SCO

206

191120

274

480

10

IRELAND

IRL

208

192840

293

501

11

ENGLAND

ENG

217

202840

298

480

12

BELGIUM

BEL

248

175500

272

490

13

LATVIA

LAT

307

120820

175

504

14

NORWAY (LADIES)

NOR

328

98820

146

456

15

NETHERLANDS

NED

333

104040

155

480

16

MONTENEGRO

MNE

334

117020

177

510

17

FINLAND (LADIES)

FIN-L

338

111820

165

492

Cyklobus bude znovu jezdit Lipenskem
I letos bude naším krajem jezdit cyklobus, v plánu má ujet více
než 24.000kilometrů. Nasedněte do něj a nechte se i s vaším kolem vyvézt na nejvyšší místa Lipenska. Pak šlápněte do pedálů
a poznejte víc, než byste objeli vlastními silami.

S

tejně jako v minulém roce pomůže cyklobus naplnit vaši dovolenou
na Lipensku zážitky, na které by třeba vaše fyzička nestačila. Letos během letních prázdnin najezdí více než 24 000 kilometrů, což představuje
nárůst o zhruba 15 procent. Turistické autobusy a cyklobusy budou
brázdit Lipensko celé prázdniny a budou zajíždět až na nejvýše položená
místa – Jelení vrchy a Svatý Tomáš.
Ráno nasednete do autobusu – s kolem a necháte se zavézt tam, kam
vás srdce táhne. Pak hodíte batoh na záda, opřete se do pedálů a vydáte
se zpět. Třeba takový Schwarzenberský kanál si tímto způsobem můžete
projet úplně celý. Z Jelenních vrchů, kolem Lipna, kolem Vltavy až do Rožmberku je to 70 km a vlastně pořád z kopce. Paráda! 

Jízdní řád
je k dispozici
v infocentru.

Text: Josef Šelepa (redakčně kráceno)
Jezděte busem, šetřete přírodu
Zelená linka vás 3x denně odveze za zážitky kolem břehů Vltavy – od Rožmberka přes
Vyšší Brod, Přední Výtoň, Lipno nad Vltavou,
Frymburk, Černou v Pošumaví, Horní Planou
až do Nové Pece.
Žlutá linka projede 2x za den trasu mezi Novou Pecí, Lipnem (tady kopíruje zelenou linku)
a Svatým Tomášem.
S Lipno.card cestujete ZADARMO
To je na tom to vůbec nejlepší. Jakmile získáte
místní turistickou kartu Lipno.card, získáte s ní

zároveň rovných 10 jízd turistickými autobusy a cyklobusy absolutně zdarma. Letos
nejen vy, ale i vaše kolo pojede zdarma. A co
když těch deset jízd během dovolené ani neprojezdíte? Jízdy platí po celou dobu letního
provozu autobusů. Po projetí 10 jízd vám zůstane sleva 20% na každou další jízdu.

to i pro své kolo. A pokud se chystáte na Svatý Tomáš, přihoďte si do košíku i vstupenku
na Vítkův hrádek. Bude to levnější a ušetříte
si frontu na místě.

Jízdenky online a ještě s výhodami
Turistické autobusy a cyklobusy staví na běžných autobusových zastávkách a jízdenky si
můžete koupit přímo u řidiče. Ale mnohem
lepší je to online. Budete mít jistotu sedadla
k sezení a rovnou si můžete zarezervovat mís-

Bez pomoci by to nešlo
Samozřejmě – jak jinak bychom vás mohli vozit zadarmo a ještě na tak vysoké úrovni. Proto
se na provoz turistických autobusů a cyklobusů skládá většina lipenských obcí a celá řada
podnikatelů. Za což jim patří veliký dík. 

Strakův memoriál již podevatenácté
Poslední červnovou neděli se na hřišti vyšebrodského Dynama uskutečnil již
19. ročník turnaje žáků kategorie U14, konaný jako Memoriál JUDr. Antonína Straky. Turnaj společně pořádají FK Dynamo
V. Brod, FAN klub V. Brod a Jihočeský krajský fotbalový svaz.
Nejlepší byl výběr třináctiletých jihočeských
fotbalistů
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva, družstvo
pořádajícího Dynama, Spartak Kaplice, Tatran
Lomnice nad Lužnicí a Výběr Jihočeského kraje
U13. Vítěze určila vzájemná utkání všech družstev. První místo v turnaji bral Výběr Jihočeského kraje, druhé Spartak Kaplice. Pouze díky horšímu vzájemnému zápasu obsadil třetí místo
Tatran Lomnice nad Lužnicí. Čtvrté pak skončilo
Dynamo Vyšší Brod. Největším talentem turnaje byl vyhlášen Dominik Pergler (výběr), nejlepším brankářem pak Tomáš Dvořák (Kaplice).
Nejvíce branek vstřelil Jakub Vrána (Lomnice).
Poslední individuální ocenění zůstalo ve Vyšším
Brodě, který měl ve svých řadách nejmladšího
hráče memoriálu Matyáše Velfla.

Vzpomínalo se na dlouholetého předsedu
jihočeského KFS
JUDr. Straka (19. 3. 1952 –
2. 8. 1999) věnoval veškerý svůj volný čas fotbalu.
Všichni, kteří jej znali, mají
jistě na koho vzpomínat.
Nejen jeho blízcí, ale i spolupracovníci a fotbaloví
funkcionáři jej znali jako
zásadového a vysoce odborně erudovaného
člověka. Byl dlouholetým funkcionářem a trenérem mládeže vyšebrodského Dynama, v práci pro svůj mateřský klub navázal na svého
otce Antonína Straku st., který byl jedním z jeho zakladatelů. Do veřejného života ve Vyšším
Brodě se zapojoval i jako člen zastupitelstva
a místostarosta.

kém Krumlově a byl členem Odvolací a revizní komise republikové fotbalové asiciace.
Významnou měrou se podílel na formování
fotbalu v jižních Čechách v době velkých společenských změn tak zásadních i pro tento
sport. 
jstr

Antonín Straka však svou aktivitu nezaměřoval
pouze na fotbalové dění ve svém městě. Již
od počátku 90. let až do své smrti v roce 1999
vykonával funkci předsedy Výkonného výboru
Jihočeského krajského fotbalového svazu, dále
pracoval v Okresním fotbalovém svazu v Čes-
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Soubor usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 12. 6. 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Určení ověřovatelů zápisu /§ 95 odst.
1 zákona o obcích/ a zapisovatele.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.1.1.:
zastupitelstvo města určuje
ověřovatele zápisu p. L. Dvořáka a p. T. Jaroše a zapisovatele p. Jana Straku.
K bodu 2. Schválení programu jednání ZM dne
12.06.2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.2.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
zařazení do programu jednání ZM bodu č. 23 – Žádost o bezúplatný převod pozemku ve správním
území města Vyšší Brod.
schvaluje rozšířený program 30. jednání ZM.
K bodu 3. Kontrola usnesení ZM ze dne 24. 04.
2018 a RM od 18. 04. 2018 do 23 .05. 2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 24.04.2018 a RM
od 18.04.2018 do 23.05.2018
K bodu 4. Vydání změny č. 6 územního plánu
města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.4.1.:
zastupitelstvo města vydává
změnu č. 6 územního plánu Vyšší Brod formou
opatření obecné povahy (viz. přílohy) podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle §
54 zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu – Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 5. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
I. bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce a modernizace DA RZA
VW T6 Keb–Ege" ve výši max. 200.000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje
II. bere na vědomí
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
ve výši 54.770 Kč.
III. bere na vědomí
poskytnutí dotace z Krajského úřadu Jihočeského
kraje ve výši 20.000 Kč na projekt „Klášterní koncerty 2018“.
IV. bere na vědomí
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
ve výši 89.462 Kč
K bodu 6. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.6.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 4/2018, které se týká úprav rozpočtu
ve vztahu k dotacím, příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o částku
480.443 Kč, zvýšení výdajů o částku 1.113.890,35Kč
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a financování ve výši + 633.447,35 Kč.
K bodu 7. Schválení účetní závěrky Města Vyšší
Brod za rok 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.7.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
na základě úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát k věrnému
a poctivému předmětu účetnictví a finanční situace města Vyšší Brod schvaluje účetní závěrku města Vyšší Brod za účetní období 2017 sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2017. Výsledek hospodaření ve výši + 35.098.835,29 Kč bude převeden
na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích
účetních období.
K bodu 8. Závěrečný účet města Vyšší Brod
za rok 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.8.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
a) závěrečný účet města Vyšší Brod za rok 2017
b) vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením
města Vyšší Brod za rok 2017 podle §17 odst. 7
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výhradou
II. schvaluje
a přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků podle přílohy č. 12
K bodu 9. Výroční zpráva městského úřadu
za rok 2017 Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Vyšší
Brod za rok 2017.
K bodu 10. Smlouva o spolupráci mezi obcemi
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.10.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavření Smlouvy
o spolupráci mezi Městem Vyšší Brod, ul. Míru 250,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191 (obec spolupracující) a Městem Český Krumlov, náměstí Svornosti
1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836 (obec zajišťující) za účelem společného postupu při zajištění digitálních povodňových plánů a lokálních
výstražných a varovných systémů s využitím dotačních prostředků z Operačního programu Životního prostředí.
K bodu 11. Odstranění stavby v majetku města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.11.1.:
zastupitelstvo města pověřuje
starostu města vyzvat TSČ – Automotoklub AVZO
VYŠŠÍ BROD IČ: 46622934, se sídlem Zahradní 275,
382 73 Vyšší Brod k jednání o náhradě škody za nedovolené odstranění stavby – klubovny na p. p. č.
1220/1 v k. ú. Vyšší Brod.
K bodu 12. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.12.1.:
zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti města Vyšší Brod.
II. ukládá
jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při
plnění svých úkolů zajišťovali dodržování pravidel
postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů v samostatné a přenesené působnosti města Vyšší Brod.
III. ukládá
starostovi města zajistit dodržování pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti města
Vyšší Brod při zpracování osobních údajů obecním
úřadem a při plnění smluv, jejichž předmětem je
zpracování osobních údajů.
K bodu 13. Výměna oken a zateplení části
objektu základní školy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.13.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
provést výměnu oken a zateplení krčku objetu ZŠ
pouze z finančních prostředků města Vyšší Brod.
K bodu 14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1194/20
a 1194/21 v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.14.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích,
znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem
„Vyšší Brod ZTV II. etapa 6 RD NN“ na pozemcích
parc. č. 1194/20 a 1194/21 v k. ú. Vyšší Brod mezi
městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 (budoucí povinný)
ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice,
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu
10.900 Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–44=2018.30.14.1.
K bodu 15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 142/1 v k. ú.
Dvorečná.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.15.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem „Dvorečná 10 x zahrady – NN“ na pozemku
parc. č. 142/1 v k. ú. Dvorečná mezi městem Vyšší
Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191,
DIČ: CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch
E.ON Distribuce, České Budějovice, a.s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ: 28085400, DIČ: CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 10.000 Kč
+ DPH + náklady spojené s podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy
3–26=2018.30.15.1.

K bodu 16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemky parc. č. 1194/6, 1194/20,
1194/21 a 1717/2 v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.16.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích,
znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem
„ZTV Vyšší Brod – Pod Vodojemem“ na pozemcích
parc. č. 1194/6, 1194/20, 1194/21 a 1717/2 v k.
ú. Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru 250,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191
(budoucí povinný) ve prospěch E.ON Distribuce,
České Budějovice, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400,
DIČ: CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to
za jednorázovou úplatu 51.100 Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy. Číslo smlouvy 3–41=2018.30.16.1.
K bodu 17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.17.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční
soustavy s názvem „Vyšší Brod garáž 538 – NN“
na pozemkové parc. č. 233/3 v k. ú. Vyšší Brod mezi
městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 (Budoucí povinná)
ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice,
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 (Budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu
10.000 Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–5=2018.30.17.1.
K bodu 18. Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu domovní čistírny odpadních vod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.18.1.:
zastupitelstvo města
I. pozastavuje
řešení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu domovní ČOV do doby vypsání dotačního titulu města na domovní ČOV.
II. pověřuje
starostu města jednáním se společností ČEVAK a.
s. ohledně čištění odpadních vod na území města
Vyšší Brod.
III.pověřuje
radu města sestavením pracovní skupiny na tvorbu dotačního titulu pro tvorbu pravidel pro dotační titul – domovní čistírna odpadních vod.
K bodu 19. Informace o prodeji bytu č. 8 v panelové domě ul. Míru č. p. 260
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.19.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
cenovou nabídku na prodej bytu č. 8 v panelovém
domě ul. Míru č. p. 260, 382 73 Vyšší Brod
II. schvaluje
vzdání se předkupního práva na byt č. 8 v domě ul.
ul. Míru č. p. 260, 382 73 Vyšší Brod
K bodu 20. Darovací smlouva – převod vodo-

vodního řadu v ul. Studánecká
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.20.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
uzavřít mezi Městem Vyšší Brod, ul. Míru 250,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 0024619 a investorem stavby
"Prodloužení vodovodního řádu v ul. Studánecká,
Vyšší Brod Smlouvu o smlouvě budoucí darovací,
podle které bude investor povinen po kolaudaci
výše uvedené stavby uzavřít darovací smlouvu
a převést stavbu vodovodního řadu na město.
II. pověřuje
Ing. Milana Zálešáka, starostu města po vydání
stavebního povolení na stavbu "Prodloužení vodovodního řadu – Studánecká ul. Vyšší Brod uzavřít
Smlouvu o smlouvě budoucí darovací.
K bodu 21. Odstoupení od smlouvy o budoucí
kupní smlouvě – pozemku p. č. 1194/6
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.21.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne
30.05.2017.
II. k o n s t a t u j e
že neuznává nároky vyslovené účastníky smlouvy
o smlouvě budoucí kupní smlouvě, důvody odstoupení jsou jen na straně budoucích kupujících
a zastupitelstvo města nemá důvod k odstoupení
od smlouvy na prodej pozemku p. č. 1194/6 v k.
ú. Vyšší Brod.
III. s o u h l a s í
jako akt dobré vůle s uzavřením smlouvy o vyrovnání vzájemných vztahů, a to vrácením zaplacené
zálohy na úhradu kupní ceny ve výši100.000 Kč
s tím, že tímto vrácením budou vzájemné vztahy
mezi Městem Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ 00246191 vyrovnány.
IV. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením smlouvy o vyrovnání.
K bodu 22. Odpady versus Vyšebrodský zpravodaj
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.22.1.:
zastupitelstvo města
I. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru životního prostředí, do 30. 6. 2018
zahájit jednání o odstranění zdevastovaných staveb na pozemcích p. č. 798 v k. ú. Hrudkov.
II. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru životního prostředí, do 31. 8. 2018
zahájit jednání s nájemci pozemku p. č. 943/1 v k.
ú. Vyšší Brod, v lokalitě zahrádky za tržnicí, o uvedení pozemků vč. staveb do náležitého stavu.
U pozemků, které nejsou pronajaté zajistit vyklizení městem Vyšší Brod.
K bodu 23. Žádost o bezúplatný převod pozemku ve správním území města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.23.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti na Českou republiku – Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj o bezúplatný
převod pozemkové parcely, podle § 7 odst. 2 písm.
b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ve správním území města Vyšší Brod, k. ú. Herbertov – část pozemku parc. č. 517/1.

K bodu 24. Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.30.24.1.:
zastupitelstvo města schvaluje na základě § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění
záměru prodeje pozemku parc. č. 1194/6 o výměře
813 m², v k. ú. Vyšší Brod , který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov,
za podmínek:
1) Pozemek je určen na výstavbu rodinného domu.
2) Minimální nabídková cena 500 Kč/m² vč. DPH,
plus náklady s prodejem nemovitosti spojené.
3) Žadatelem může být pouze fyzická osoba s rodným číslem, která nevlastní stavební parcelu
v lokalitě „Pod Vodojemem“.
4) Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“.
5) Pro podání nabídky se doporučuje využít formuláře, který je k dispozici na odboru ŽP a na internetových stránkách města.
6) V případě shodné nejvyšší ceny se určí pořadí
losem.
7) Do 18 měsíců od vkladu na katastr bude mít
nabyvatel povinnost získat stavební povolení,
při nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě
sjednáno odstoupení od smlouvy.
8) Do 5 let od vkladu na katastr bude mít nabyvatel povinnost zkolaudování stavby, při nesplnění
této povinnosti bude ve smlouvě stanovena
smluvní pokuta ve výši 50 % z kupní ceny, která
musí být zaplacena do 30 dnů od výročního dne
5 let od vkladu na katastr.
9) Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců od schválení smlouvy a do dalších 3 měsíců zaplacení
kupní ceny.
Nabídky podávat v zalepené obálce s označením
„Prodej pozemku Pod Vodojemem“ na adresu
MěÚ Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod nebo
na podatelně tamtéž do 31.08.2018, do 15:00 hod.
Nepřijatá usnesení
z 30. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 12.06.2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 2. Schválení programu jednání ZM dne
12.06.2018
Nebylo přijato usnesení:
ZM schvaluje zařazení bodu: Doložení zůstatků
finančních prostředků na účtech města, poplatky za vedení účtů do programu jednání ZM dne
12.06.2018.
Nebylo přijato usnesení:
ZM schvaluje zařazení bodu: Žádost FK Dynama na zmírnění tvrdosti při poskytování dotace
Města Vyšší Brod do programu jednání ZM dne
12.06.2018.
Nebylo přijato usnesení:
ZM schvaluje zařazení bodu: Odkoupení pozemků
4/1 (ostatní plocha) o výměře 3 084 m² a pozemku
4/2 (vodní plocha) o výměře 6 115 m², oba v k. ú.
Dolní Drkolná zapsané na LV č. 591 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. . 
Ing. Milan Zálešák, starosta
Eva Maštalířová, místostarostka

| 11

jejíž příčina není vždy zcela jasná. Jindy se mohou na urgentní inkontinenci podílet jiná onemocnění dráždící močové cesty jako jsou infekce močových cest, anatomicky blízká nádorová
onemocnění (například rakovina močového
měchýře, gynekologické nádory).

Lékař radí
Inkontinence moči
Jedna z definic inkontinence je nechtěný únik
moči, který není ovladatelný vůlí. U mužů se
vyskytuje minimálně, jde však o problém celé
řady žen vyššího věku (udává se až u třetiny
žen, je mnohem častější než inkontinence stolice). Značně zhoršuje kvalitu života, způsobuje
hygienické těžkosti a žena pro jistý pocit studu
ne vždy vyhledá lékaře (což je chyba!!!).
Močová inkontinence se rozděluje na několik
typů, z nichž nejčastější je stresová a urgentní
inkontinence. Stresová inkontinence znamená samovolný únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, tj. například při kašli, při smíchu,
skákání, běhání apod. Urgentní inkontinence znamená náhle vzniklé nepříjemné nucení
na močení, které žena či muž nakonec neovládne a dojde k úniku moči. Málo častým
typem je tzv. inkontinence z přeplnění, která
souvisí s narušeným odtokem moči z měchýře.
Nejčastějšími příčinami stresové inkontinence
je narušení funkce svalů a vazů pánevního
dna, které udržují správné postavení močové
trubice a tím zajišťují správnou funkci svěračů.
V oslabení tohoto svalového aparátu mohou
hrát roli faktory, jako je nedostatečná fyzická
aktivita, nadváha, nadměrné a časté zvyšování nitrobřišního tlaku (chronický silný kašel,
přenášení těžkých předmětů apod.) a prolaps
dělohy. Obtíže se většinou zhoršují vlivem hormonálních změn v období přechodu a popřechodovém věku.
Urgentní typ inkontinence může být způsoben
nadměrnou drážidovstí močového měchýře,

Jako relativně málo častý typ inkontinence lze
zmínit i tzv. inkontinenci z přeplnění. Ta je paradoxně způsobena špatným odtokem moči,
která se hromadí v močovém měchýři a po jeho přeplnění začne unikat – nezávisle na vůli
nemocného. Doprovází typicky neurologická
onemocnění a poruchy vedoucí ke zhoršenému vyprazdňování měchýře, např. roztroušenou sklerózu nebo poranění a jiná onemocnění míchy. Jak již bylo zmíněno výše, je hlavním
projevem únik moči a to buďto náhlý bez nucení, nebo přecházený náhlým a nekontrolovatelným nucením. Dále mohou být přítomny
příznaky jako jsou nadměrně časté epizody
močení během dne, pálení a řezání při močneí
a časté noční močení.
Poruchy spadají do kompetence urologů a gynekologů. Zejména gynekologové se o poruchy udržení moči úzce zajímají a byl vytvořen
podobor gynekologie, který se problémy s močením zabývá (tzv. urogynekologie). Urogynekologická vyšetření spočívají poměrně klasicky
v anamnéze (charakter a četnost obtíží, jiné
problémy, užívané léky) a fyzikálním vyšetření pacientky. Jsou k dispozici i speciální dotazníky, které pomohou určit, kterým typem
a jakým stupněm závažnosti inkontinence pacientka trpí. Vhodné je vyšetření moči, hlavně
k vyloučení močových infekcí jako původce
dočasné urgentní inkontinence. Ze zobrazovacích metod je vhodné provést ultrazvuk břicha
se zaměřením na močový měchýř a jeho okolí. V urogynekologické ambulanci se provádí
i speciální urodynamická vyšetření, při kterých
se měří funkční tlaky v různých částech močových cest v klidu a při zvýšení nitrobřišního
tlaku. Při podezření na neurologickou příčinu
potíží je nutné i vyšetření neurologem.
Základem léčby i prevence stresové inkontinence je pravidelné posilování svalů pánevního dna a prevence vzniku obezity. U žen
po přechodu může být gynekologem někdy
předepsána i hormonální léčba, ta však má

Fan klub Vyšší Brod – šachy
J

iž třináctý ročník šachového turnaje pro
žáky naší školy, „O pohár starosty města“,
pořádal Fan klub Vyšší Brod v úterý 19. června.
Do turnaje se přihlásilo šest hráčů v kategorii
starších žáků a sedm šachistů z prvního stupně, mezi nimiž byla i jedna mladá slečna.
Letos turnaj zcela ovládli bratři Ruhy (st. žáci,
6. tř.) a Jakub ( ml. žáci, 3. tř.) O´Suilleabhainovi, kteří zvítězili každý ve své kategorii s plným
počtem bodů. Druhý mezi mladšími žáky byl
Tomáš Hoang, třetí Martin Hoang. Další posty obsadili Jan Musil, Kevin Nguyen, Marco
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Bigas a Nela Petrů. S vydřenými čtyřmi body
se na druhém místě v kategorii starších žáků
umístil Lukáš Musil. Na třetí příčku letos stačilo 2,5 bodu Milanovi Nguyenovi. Následovali
Lukáš Schmid, Ondra Sípal a Martin Bao.
Pro mne ale vyhráli všichni, kteří přišli a strávili odpoledne s tak zajímavou a nadčasovou
hrou, jakou šachy bezesporu jsou.
Všem přeji klidné prázdniny a těším se na příští
ročník. 
Za Fan klub Vyšší Brod
Michal Kulík

svoje rizika není možné ji doporučit všem ženám. Velmi účinnou formou pomoci jsou malé
gynekologické zákroky, při kterých se do oblasti pánevního dna voperuje speciální TVT páska
(TVT – Tension-free transVaginal Tape), která
mechanicky podporuje močovou trubici a tím
umožní správnou funkci svěrače. Zjistíme-li
že za inkontinencí stojí jakákoliv jiná choroba (infekce, nádory, neurologická onemocnění
aj.), pak je nutné léčit primárně tuto chorobu.
Praktické lékař pak pro Vás může předepsat
vhodné inkontinenční pomůcky ( vložky, pleny,
případně natahovací kalhotky). Typ pomůcky
se odvíjí od stupně obtíží a množství úniku moči. Tyto pomůcky jsou většinou plně hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění (samozřejmě
do určitého množství za dané období). Nebojte se proto se svým problémem svěřit nám jako
praktickému lékaři.
Rád bych upozornil, že během následujícího
měsíce nově vzniknout webové schránky naší
ordinace, kde najdete důležité informace typu
dovolené, žádosti o e-recept, možnost online
objednávání. Věřím, že tato novinka zase ulehčí chod našich ordinací. Zároveň zde budou
k dohledání články známe ze zpravodajů. Adresa je www.drbenc.cz v současné chvíli jsou
na stránkách pouze vyvěšeny ordinační hodiny.
Důležité: blíží se termín dovolené od 9. 7.
do 13. 7. 2018, zástup bude zajišťěn po domluvě s Dr. Smítkovou v jejích ordinacích pro akutní stavy. Jediný den, který bude lékař přítomen
na našich adresách bude středa 11. 7. v Loučovicích od 7 – 11 a ve Vyšším Brodě od 12 – 15.
Telefon do ordinace bude v časech 8 – 10 hod.
každý den nadále v provozu a naše asistentka
slečna Pařílková bude přebírat Vaše požadavky v rámci předepisování léků apod. Pokusím
se v rámci volna najít čas a tyto recepty budou připraveny k vyzvednutí ve středu 11. 7.
ve Vámi zvolených ordinacích.
Pokud využijete službu E-recept je možno tyto
recepty zaslat formou sms a u chronické medikace není nutné přijít osobně, stačí asistence nadiktovat číslo na které si přejete recept
zaslat. E recept funguje na všech mobilních
zařízeních i „starých“ tlačítkových telefonech. 
MUDr. Eduard Benc

M

áme před sebou léto a prázdniny. Cestujeme, sportujeme i odpočíváme. Při výletech do přírody si můžeme nasbírat mnoho
letních bylin. Udělat zásobu na zimu nebo
použít ihned po návratu domu. Mnoho bylin
můžeme použít jako rychlou první pomoc při
nejrůznějších zdravotních příhodách.
Například jitrocel, jeden z nejrozšířenějších
„plevelů“ je opravdový dar Matky přírody. Velmi hojivá bylina. Rozbitá kolena, škrábance,
odřeniny – to vše zahojí jitrocel. Jen natrhejte
listy jitrocele, rozmačkejte je, aby pustili šťávu,
přiložte na ránu. Můžete přes to dát náplast
nebo obvaz. Můžete nechat přes noc. Podle
potřeby opakujte. Uvidíte, co jitrocel umí, ránu
dezinfikuje a hojí, tlumí i bolest. Jitrocelové
listy uklidní i „popálení“ od kopřiv. A můžete si
je vložit do bot, pokud se vám při procházkách
udělají puchýře.
Při popálení kopřivami mžete použít i šťovíkovými listy a místo se zklidní a přestane pálit.

Další letní bylinka, která nám může pomoci je
řebříček, který zastavuje krvácení. Řebříček je
také neobyčejně hojivý a jeho schopnost léčit
rány byla mnohokrát ověřena. Má silné dezinfekční účinky, rychle zastavuje krvácení a hojí
čerstvé rány. Pomačkané listy můžeme přiložit
přímo na ránu a překrýt gázou (stejně jako
u jitrocele). Zastavit krvácení z ran pomůžou
i listy kontryhele.
Kostival je další velmi užitečná bylina. List i kořen kostivalu nám pomůže při naraženinách
i výronu.
A na louce si nezapomeňte natrhal mateřídoušku, večer uvařte čaj a bude se vám krásně
spát. 
Tak nezapomeňte, že přímo kolem vás
je mnoho rostlin připravených vám
v mnohém pomoci. Hezké léto přeje
Ivet Bylinka Podhradská

Karetní výklad na měsíce červenec a srpen
Röhrig Tarot
Doplňující karta je ze sady:
Myšlenky síly od Luise Hay.

Z

ačátek prázdnin bude ve znamení Devítky
Pohárů, která s sebou přináší štěstí do vztahů rodinných, partnerských i přátelských. Je
to karta radosti ze života, nadšení, bezstarostnosti. V letních měsících spolu trávíme nejvíce
času, ať už na dovolených, u vody, při grilování
nebo jen tak večer za soumraku čekáme, kdy
vyjde první hvězda a povídáme si o tom, jaký
jsme měli den, jaké máme sny a plány do budoucna. Slunce nám dává energii, kterou hltáme plnými doušky, abychom si co nejlépe užili
prodloužené dny. Nezapomeňte i relaxovat
a mít čas sami na sebe. Uprostřed měsíce července nám přinese profesní úspěch Devítka
Disků. Nemusíme být na vše sami, a když cítíme, že bychom potřebovali pomoc, řekněme
si o ní. Dostaneme příležitost, jak se posunout
dál, uvidíme, že jsou naše plány reálné a chce
to jen mít odvahu vykročit. Červenec uzavírá
karta Mírnost. Je o rovnováze. Ukazuje propojení negativní a pozitivní energie, z jejich
propojení vzniká uprostřed klid, harmonie.

Rozvrhnout si práci, odpočinek i sportovní aktivity je někdy obtížné. Přitom ještě musíme
najít čas na rodinu, přátele, sebe. Přestaňte se
stresovat tím, že nemáte dost času, stačí si uvědomit, že máme dostatek času na vše, co potřebujeme. Sledujte vaše činnosti během dne.
Kolikrát zjistíme, že spoustu aktivit děláme ze
zvyku nebo k „zahnání nudy“. Nevyčítejte si, že
nestihnete být dokonalými podle ostatních.
Jste dokonalý.
Užívejte si v červenci čas s rodinnou, partnery, přáteli. V profesní oblasti můžeme čekat
úspěch a na konci měsíce se zastavit a uvědomit si, že máme tolik času, kolik jej potřebujeme.
Srpen otevírá karta Princezna Disků symbolizující úrodu, sklizeň, mateřství, lásku, vřelost
i nové začátky a obnovování. Dozrává čas nových nápadů. Disky jsou spojené s profesí, tvořivostí, projekty. I když nemusíme ještě zcela
odhalit, co v nás zraje, budeme cítit velkou
inspiraci. Uprostřed srpna nás karta Hvězda
zavede v myšlenkách zpět, pochopíme, proč
se nám stali některé věci, ať už úspěšné nebo

neúspěšné. Podíváme se na svůj život s nadhledem bez smutku a lítosti, že něco skončilo.
Uvidíme, jak vše do sebe zapadá a před námi
se otevře nová cesta. Na konci srpna nalezneme klid, abychom si ujasnili sami v sobě, jakým způsobem chceme dál žít. Čím se necháme ovlivňovat a co budeme vyzařovat. Čtyřka
Mečů je o nehybnosti, klidu, ustrnutí na místě.
Pokud máte s někým spory, neřešte je nyní.
Nechte vše plynout. Čas ukáže řešení a mnohdy i vyřešení bez boje.
S Princeznou Disků si budeme užívat dostatku,
Hvězda nás nutí podívat se zpětně na minulost
jako na zkušenost, která nás vede dál a Čtyřka
Mečů pomůže uklidnit mysl a najít řešení.
Novoluní: 13. 7.(4:49 h), 11. 8. (11:59 h).
Úplněk: 27. 7.(22:22 h), 26. 8. (13:58 h). 
S přáním krásných dnů i nocí,
s přáním lásky v našich srdcích,
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis
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Military dětský den a Holinkiáda
Z

ahrát si na vojáky přišlo přes 100 dětí, které
procházely nejrůznějšími stanovišti jako
např. polní kuchyní, kde si pekly jednoduché
placky, které ale tak zachutnaly, že si některé
maminky vyžádaly recept. Děti se nechaly ošetřit velmi výkonným zdravotnickým týmem.
Byla ošetřena nejrůznější zranění, chirurgové
se nevyhnuli ani amputaci. Barikáda, nefalšovaná vojenská překážková dráha, ukázka
výstroje armády, střelba, zpěv hymny, kontrola
čistoty vody – to patří k životu vojáka a děti to
vše zažily na vlastní kůži.
Dva týdny na to děti soutěžily na Holinkiádě,
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kde bloudily obrovským nafukovacím bludištěm, bojovaly s nástrahami středověké překážkové dráhy, vyskákaly se na hradě, zhlédly
zásah hasičů při vyproštění řidiče z nabouraného auta apod. Vrcholem odpoledne bylo
vystoupení zpěvačky Naty Hrychové, která si
s dětmi společně zazpívala, vyfotila a podepsala jim fotky…
Děkujeme všem dětem, dobrovolníkům, firmě
Pavelec, s.r.o., Červenému kříži, vyšebrodským
hasičům a dalším za účast a pomoc při organizaci těchto akcí. Těšíme se na Vás při dalších
ročnících.  
dk
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Století očima dětí

Je dobré
vědět, že...
Město Vyšší Brod blahopřeje prostřednictvím Sboru pro občanské záležitosti našim občanům k významnému životnímu
jubileu, a to zasíláním gratulací (při životním jubileu 50, 55, 60 a 65 let) a osobním
předáním gratulace a dárku (při životním
jubileu 70, 75, 80 let a každý další rok).
Kdo nemá zájem o zaslání blahopřání
nebo o osobní návštěvu a předání dárku,
může osobně na matrice nebo telefonicky (380 747 127, 724 348 581) tuto skutečnost oznámit. 

U

rčitě nebudu sama, kdo bude chtít poděkovat vedení ZŠ a MŠ Vyšší Brod, pedagogům v čele s paní učitelkou Jaroslavou
Marešovou a také dětem za výstavu, kterou
uspořádali společnými silami v galerii historické radnice. Na výsledku je vidět, že děti
tématům věnovaly spoustu času, že se snažily
co nejlépe vystihnout to, co se o minulých
dobách dozvěděly. A společná práce s učiteli
jim určitě utkví v paměti víc než mentorování.
Je dobře, že o vzniku republiky, o lidech, kteří
se o ni zasloužili, můžeme dnes dětem bez
předsudků a beze strachu vyprávět. Nápad

s krabičkami z roků tak, jak šly za sebou, je
vynikající.

k tomu snad i ono kalné srpnové ráno, které
jsme měli v čerstvé paměti….?

I my pamětníci si tak můžeme události oživit,
vzpomenout si. A nebo se i něco nového dozvědět.

Výstava byla kvůli stavebním pracím v historické radnici nyní dočasně uložena v budově
školy, kde bude po prázdninách patrně znovu
instalována. A budeme si moci znovu všechno
oživit, dočíst všechny krabičky, připomenout
dávná svědectví pamětníků, kteří už bohužel
nejsou mezi námi.

Vždyť my, žáci tehdejší ZDŠ šedesátých let,
jsme toho věděli víc o punských válkách nebo
římských tribunech lidu než o historii vlastní
republiky. 28. říjen nám byl připomínán jako
den znárodnění. A 50. výročí vzniku republiky
jsme si nijak zvlášť nepřipomínali. Přispělo

Ještě jednou velký dík! 


Hana Erhartová

Obrázky od Vltavy
Letní červnová iluminace…
Naše městečko na břehu stříbropěnné Vltavy
se honosí přívlastkem Pokladnice přírodních
a historických krás. Při hledání poetického záběru pro loňský ročník fotosoutěže Brody
v Brodě se mi jednoho červencového rána
v hledáčku fotoaparátu potkaly v ulici Dřevařská všechny krásy Brodu Vyššího v jednom
krátkém okamžiku.

jemné a vzácné perlorodky říční. Ony lidem
vydaly své bělostné perly, aby mohly zdobit
nejpřednější duchovní relikvii našeho kraje
– kříž Záviše z Falkenštejna…

ského roku byla moje „Letní vyšebrodská
iluminace“ vyhodnocena porotou Soutěže
jako nejlepší fotografie města Vyšší Brod za rok
2017. 

Měl jsem velikou radost, když na podzim loň-

S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

Uprostřed košatého věnce meruzalkového
větvoví se v ranních paprscích zjevila bělostná
vížka gotického kláštera, za jehož prastarými
zdmi se ukrývají převzácné poklady lidského
ducha. Ornament listů a hrozen rybízu, ovšemže lehce nakyslého, evokují vinnou révu
na středověkých iluminacích klášterních misálů či dekorativní výzdobu devíti deskových obrazů Mistra Vyšebrodského oltáře. Život tomuto kraji a nezaměnitelnou chuť všem zdejším
bobulím dává od nepaměti Matka českých řek
– stříbropěnná Vltava. Pod štíhlými klášterními
věžemi, tam kde se zklidňují divoké Čertovy
proudy, vytvořila Řeka pověstný, výše položený brod. Můžeme se domnívat, že zavrtány
v říčním písku, žily tu svůj předlouhý život ta-
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Víceúčelové hřiště za školou
– informace pro občany

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na pozici:

VEDOUCÍ RECEPCE na HPP
Práce v Lipně nad Vltavou
Měsíční mzda 26.000 Kč + osobní ohodnocení až 9.000 Kč
Pro více informací kontaktujte Janu Touškovou
jana@lipnolakeresort.cz, +420 603 478 117

Z

ačátkem měsíce listopadu
2017 odstoupilo město Vyšší
Brod z důvodu hrubého neplnění
smluvních závazků zhotovitelem
od Smlouvy o dílo na akci „Víceúčelové školní hřiště Vyšší Brod“.
Následně město vypsalo nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Během uvedené doby došlo k
pozbytí platnosti některých provozních vyjádření (správců sítě,
nebo DIO). O tyto dokumenty bylo nutno opětovně požádat. Dne
17.4.2018 bylo staveniště předáno
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novému zhotoviteli. Po nezbytném vytýčení staveniště novým
zhotovitelem před zahájením samotných prací bylo zjištěno, že
bude navíc nutná překládka tří
podzemních sítí.
K dnešnímu dni jsou sítě přeloženy a nový zhotovitel stavby, fa.
Swietelsky stavební s.r.o. závod
sportovní stavby, bude pokračovat s výstavbou samotného víceúčelového školního hřiště. 
M. Zálešák
starosta

Čtenářský koutek
Reger Rob – Emily Strange
Emily Strange. Je jí třináct a vidí vám až do žaludku. Je to šílená vědkyně, milovnice koček,
nepřekonatelná skejtařka, prohnaná potížistka, A teď tu jsou takové dvě, jedna divnější než
druhá.
pro mládež:
Flanagan John – Bratrstvo 7
Maas Sarah – Věž úsvitu
Bonusový příběh k bestsellerové sérii Skleněný
trůn s Chaolem Westfallem jako hlavním hrdinou.

Vítám Vás u letního vydání Vyšebrodského
zpravodaje, kde nabízíme řadu zajímavých
knih nejen k odpočinku ale i k poučení. Přeji
příjemné letní dny strávené nejen ve společnosti knihy.
pro děti:
A – Ž půjdeš do školy
Pro kluky a holky, co se neztratí. Představte si,
že na každé písmenko se najde něco, s čím se
ve škole setkáš poprvé.
Brukner Josef – Polštářová válka
Soubor osmi veršovaných pohádek pro nejmenší děti.
Pospíšilová Zuzana – O lakomém křečkovi
Děti často slyší, že jsou špinavé jako prasátko, lakomé jako křeček nebo že spí tvrdě jako
dudek. V naší řeči je spousta podobných rčení a přirovnání. Napadlo vás někdy, jak taková
rčení vznikla?
Pavel Luboš – O Kuliferdovi
Kuliferda je hrášek, který se nechtěl nechat uvařit v hrachové polívce, a tak spadl pod kuchyňskou linku. Tam mu v té tmě a vlhku vyrostly ručičky a nožičky. Při putování bytem potká Ježka,
kterého si děvčátko Anetka, i přes zákaz rodičů,
přineslo z lesa do bytu. Kuliferda se rozhodne
Ježkovi pomoci utéci zpátky domů.
Peroutková Ivana – Ukradený prsten
Frantík Lebeda je na svůj věk menší a drobnější, ale hlavu má plnou snů a nápadů. Zdá se, že
ani na podzim nebude Frantík zahálet. Stal se
totiž nechtěným svědkem přepadení starožitnictví, a to nemůže nechat jen tak!
Parvola Timo – Kepler62
Druhá kniha napínavé série vesmírného dobrodružství z budoucnosti nese název Odpočítávání.

Constantin Robin – Podzim, na který nezapomenu
Wren je úplně obyčejná hodná holka. Jenže
s nástupem na střední má už té své nijakosti
právě dost. Grayson byl na střední Wreniným
opakem. Školní hvězda, na kterou čekala slibná budoucnost. Oba mají hodně společného:
minulost, které se chtějí zbavit, a budoucnost,
pro kterou chtějí žít. Jak dopadne jejich osudové setkání?
detektivky pro dospělé:
Rottová Inna – Případ andělské košile
Cílek Roman – Syndrom odumřelé duše
Cole Daniel – Loutkář
Detektiv, který nemá komu věřit. Vrah, který
nemá co ztratit.
May Peter – Běžkyně
Pátý díl série čínských thrillerů.
Läckberg Camilla – Čarodějnice
Hon na čarodějnice v mrazivém krimi příběhu
od královny severské detektivky.
Hendricks Greer – Manželka mezi námi
Budete se domnívat, že první manželka byla
nesnesitelná, a není divu, že ji muž opustil. Budete se domnívat, že znáte všechny pohnutky,
celou minulost a detaily tohoto milostného
trojúhelníku. Radši se nic nedomnívejte.
Steel Danielle – Rozbouřené vody
Ellen je rozhodnutá odletět do New Yorku stůj
co stůj, a to i navzdory varování meteorologů
před blížícím se hurikánem, stejně jako Charles a Juliette. Když hurikán udeří, budou muset
všichni opustit své plány a utkat se s živelnou
pohromou, jejíž sílu podcenili.
Fenwick Liz – Cizinec z Cornwallu
Román plný romantiky a intrik, odehrávající se
na nádherném pobřeží Cornwallu.
Körnerová Hana – Co neodvál ani čas
Životní příběhy tří žen se odehrávají na konci minulého století. Od nezralého tápání
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let až

po věk, který přináší – když ne moudrost – tak
alespoň nadhled.
Jacobs Anne – Panský dům a jeho dcery
První světová válka, dramatické zápletky v rodině a dům, který drží všechny pohromadě.
Horáková Naďa – Ženy na pranýři
Příběh se odehrává od února do června roku
1353 a je inspirován událostmi, které se tehdy
staly v Brně.
Cornwell Bernard – Blázni a smrtelníci
Uprostřed alžbětinské Anglie sní Richard Shakespeare o oslnivé herecké kariéře. Prozatím se
díky využívání hezké tváře, obratného kradení
a pozoruhodné výmluvnosti protlouká, jak se
dá. Vztah ke staršímu bratrovi, jehož hvězda
právě stoupá, není vůbec přátelský a poslední zbytky vděčnosti za to, že se Richarda ujal
po útěku z rodného Stratfordu, se pomalu, ale
jistě vytrácejí.
Whitehead Colson – Podzemní železnice
Colson Whitehead mistrně vykresluje formy
násilí páchaného na černoších v období před
občanskou válkou a jeho vyprávění postupně nenápadně přerůstá ve velkou americkou
ságu. Podzemní železnice totiž nevypráví jen
o zoufalém odhodlání jedné ženy, která touží
uniknout hrůzám otroctví, nabízí nám i působivou reflexi dějin.
Kang Han – Vegetariánka
Jonghje se jednoho dne probudí z krvavé noční můry a její život se začne dramaticky měnit.
Ze všeho nejdřív přestane jíst maso. Ovšem
v dravé patriarchální společnosti její náhlé
vegetariánství a zejména neoblomný postoj,
s jakým se vzepře svému muži i rodině, představuje pro její okolí ohromný šok.
Kay Adam – Bude to bolet, doktore?
V knize se dočtete vše o životě mladého lékaře,
a také pár věcí, které byste raději ani vědět nechtěli. A ano, může zanechat jizvy.
Hlaváčková Kristina – Ono se to samo…
Praštěné historky, u kterých budete slzet smíchy!
Staveley Brian – Císařovy čepele
První kniha epické fantasy o intrikách a říši, pro
příznivce George R. R. Martina a Douglase Hulicka.
Grossman David – Přijde kůň do baru
Jednoho horkého srpnového večera se na divadelní scéně maloměsta objeví zatrpklý
a uražený komediant Dovele, který pronáší
laciné vtipy a po chvíli začne líčit podivný příběh o prvním pohřbu svého života. Divákům
v hledišti tuhne úsměv na rtech, večer se totiž
začíná podobat brutálnímu zúčtování – s Dovelem, publikem, hluboce poškozenou společností.
Pánek Josef – Láska v době globálních klimatických změn
Novela Láska v době globálních klimatických
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změn vypráví o globální vesnici zvané Země,
ilogičnosti rasismu i nevyzpytatelných cestách
srdce, a hlavně o tom, jak se všichni bojíme
změn, zatímco ta největší z nich se odehrává
kolem nás a nad našimi hlavami.
pro zajímavost:
Švehla Marek – Magor a jeho doba
Kniha novináře Marka Švehly je obsažný, střídmě a přitom velice čtivě napsaný životopis jedné z nejvýznamnějších českých osobností 2.
poloviny 20. století.
Gerwarth Robert – Poražení
Strhující drama let 1917–1923 v Evropě umožňuje pochopit koloběh násilí, který poznamenal celé století.

Červenková Renata – Kolář Petr: Labyrint
pohybu
„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se
vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí
profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní.
Havlíčková Táňa – Móda a duše aneb klíč
k sobě
Naučte se rozumět neverbálním signálům
vašeho oblečení pomoci osmi stylových profilů a budete kupovat už jen to, co vám sluší
a v čem se cítíte skvěle. 

Uzavírka
knihovny

Vážení čtenáři,
z důvodu konání revize knižního fondu
(inventura knih) bude knihovna
UZAVŘENA ve dnech 9. – 31. července.
Vypůjčené knihy a časopisy bude možné
vrátit do 15. září.
Děkujeme za pochopení.

Projekt Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka 2017/2018
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila
s celostátním projektem Knížka pro prvňáčka,
který v naší knihovně proběhl již sedmým rokem. V tomto školním roce vyšla jen pro tento
projekt kniha spisovatelky Evelýny Koubové
a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota.
Knihovnu navštěvovaly dvě 1. třídy ze Základní školy ve Vyšším Brodě a 1. třída ze Základní školy v Lipně nad Vltavou. Naše návštěvy
trvaly od října do konce června a ústředním
tématem našich setkání byl opět tzv. „příběh
knihy“, ve kterém se děti seznámily se vznikem samotné knihy a to od prvotního nápadu
spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces
vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi
knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem
knihovnu jako místo, které slouží nejen k půjčování knih.
S tímto cílem je projekt rozvíjen a s jeho
uskutečněním mi pomáhají Ti, kterým bych
chtěla nyní srdečně poděkovat. Mé první
poděkování patří paní učitelce Drahomíře
Čížkové, paní učitelce Janě Felendové a paní
učitelce Martině Pinďákové, které na projekt přistoupily a začlenily jej do vyučování.
Paní učitelce Jaroslavě Marešové, díky jejíž
obětavosti můžeme vyrábět ruční papír.
Našim hostům, spisovateli a nakladateli
Ivu Stehlíkovi a ilustrátorce Lucii Seifertové, na jejichž návštěvu děti rády vzpomínají
a díky jejichž inspiraci nakreslily vlastní knihy. Děkuji paní Lucii O´Suilleabháin za poutavé povídání o starých knihách a klášterní
knihovně cisterciáckého kláštera ve Vyšším
Brodě. Velké poděkování tak patří převoru
cisterciáckého kláštera Justinu Berkovi, kte-
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rý nám laskavě umožnil návštěvu klášterní
knihovny. Ráda bych poděkovala i panu
řediteli Městské knihovny v Českém Krumlově Martinu Nechvílemu, že nám umožnil
prohlídku knihovny. Knihkupectví Expedice
v Českém Krumlově, že strpěli „nájezd“ čtyřiceti prvňáčků. Velkým zážitkem pro děti
byla návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví

a tady patří mé velké poděkování manželům
Zdence a Josefu Černým za to, že nám tuto
návštěvu umožnili a věnovali nám svůj čas.
Díky jejich vstřícnosti a ochotě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. A v neposlední
řadě musím poděkovat i dětem. Byly to příjemně strávené chvíle.

Akce v rámci tohoto projektu:

Seznámení s knihovnou a prací knihovníka
– Příběh knihy
Příběh knihy začal první říjnovou návštěvou
knihovny, kdy se děti seznámily se samotnou
knihovnou, knihovnicí, její prací a samotným
příběhem knihy, tj. jak kniha vzniká.
Návštěva spisovatele
V březnu jsme měli domluveno setkání se spisovateli. Kvůli pracovním povinnostem k nám
nemohl přijet pan Roman Kozák a tak povídání o práci spisovatele musel zvládnout sám
pan Ivo Stehlík. Nejen, že jsme se dozvěděli
o strastech a slastech spisovatelské práce ale
i to, co se musí udělat, aby kniha byla vydána.
Pan Stehlík je totiž také nakladatelem.

vyrobený papír, text se psal na papír klasický.
Vše se ručně sešilo. Lipenští prvňáčci si zvolili
téma „Domácí mazlíčkové“, Vyšebrodská třída
1.A psala a kreslila na téma „Stromy“ a prvňáčci z 1.B psali a kreslili na téma „Ptáci“.

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

Návštěva ilustrátora
Dubnová návštěva paní Lucie Seifertové byla
skvělá. Paní Lucie nás seznámila velmi poutavým vyprávěním se svou prací a názorně nám
ukázala, jak vzniká prostorový obrázek. Byl to
návod pro děti, jak si takový prostorový obrázek vytvořit. Ve Vyšším Brodě jsme měli volné
téma, na Lipně jsme tvořili na téma lovce mamutů.
Výroba ručního papíru
S prvňáčky z Vyššího Brodu jsme se sešli v Základní škole, kde na nás již čekala paní učitelka
Jaroslava Marešová. S její velkou pomocí jsme
si totiž vyrobili ruční papír. Ještě dříve, než
jsme přistoupili k samotné výrobě, pomohly
děti natrhat noviny, které se posléze namočily,
aby se rozmixovaly a my mohli použít z nich
připravenou papírovinu. Děti sami si pak
z papíroviny vytvořily dva listy ručního papíru, který je následně použit k výrobě vlastní
knihy. Za Lipeňskými prvňáčky jsem přijela
do jejich školy, kde jsme si ruční papír vyrobili
ve třídě. To bylo únorové setkání.

Napíšeme si knihu
Každá třída si zvolila téma k napsání a ilustrování knihy. Ilustrace se kreslily na ručně

Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví,
knihkupectví a knihovny v CK
Návštěvy byly naplánovány na čtvrtek 31.
května. V soukromé tiskárně rodiny Černých
jsme se seznámili s tiskem a grafickým zpracováním knih. V Městské knihovně v Českém
Krumlově jsme si prohlédli tamní prostory.
Na závěr jsme pak zavítali do knihkupectví
Expedice.
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Návštěva klášterní knihovny a Pasování
prvňáčků
Paní Lucie O´Suilleabháin nás provedla klášterní knihovnou a popovídala o starých knihách a o tom, proč a jak je chránit.

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

Tento projekt proběhl za finančního přispění
Ministerstva kultury v rámci grantového
programu Knihovna 21. století pro rok 2018.

Propagace volebních stran ve zpravodaji ve volbách
do Zastupitelstva města Vyšší Brod 2018
Díky zákonu č. 302/2016 Sb., o sdružování politických stran a hnutí, který je účinný od loňského roku, je propagace kandidátek na stránkách
Vyšebrodského zpravodaje možná za jiných podmínek, než tomu bylo
v minulosti zvykem.
Dle §18 výše zmíněného zákona již není možné, aby propagace byla
poskytnuta zdarma. Propagace tedy bude poskytnuta pouze za úplatu
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a na základě objednávky. V zářijovém vydání Vyšebrodského zpravodaje bude mít každá kandidátka k dispozici jednu celou stranu. Uzávěrka
tohoto čísla je v pátek 17. 8. 2018 ve 12.00 hod. 
Podrobnější informace na tel.: 380 746 343
nebo na e-mailu: kultura@mestovyssibrod.cz
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PŘIDEJTE SE K NÁM

ÁVY
ZPR GELU
Z EN

Strojírenská společnost ENGEL je světovou jedničkou v produkci vstřikovacích lisů. Naše stroje umí zpracovat plast
– vyrábí zubní kartáčky, obaly chytrých telefonů, hračky a řadu dalšího. Přidejte se k nám a staňte se členem týmu
nadnárodní společnosti. Hledáme zodpovědné, pracovité a týmové kolegy či kolegyně, kteří s námi potáhnou za jeden
provaz v dynamicky se rozvíjejícím závodě v Kaplici.

VOLNÁ MÍSTA VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU:
SKLADNÍK AUTOMATICKÉHO SKLADU
Náplň práce:

Požadujeme:

obsluha zařízení a třídění dílů na pracovišti
automatického skladu STOPA • vyskladnění
a roztřídění dílů po operaci laserování dle
podkladů řízení výroby • práce s PC

•

dokončené SŠ/SOU vzdělání • znalost
práce s technickou dokumentací a PC
• dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost
•

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
Náplň práce:

Požadujeme:
• SŠ vzdělání v oboru obráběč kovů,
programátor CNC strojů či mechanik seřizovač
• velmi dobrou znalost technické dokumentace
• základy CNC programování, praxe
na ohraňovacích lisech

kompletní obsluha ohraňovacího lisu
Trumpf včetně nastavení parametrů stroje
a nástrojů • zajištění pravidelné údržby
stroje a nástrojů
•

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
Náplň práce:

Požadujeme:

• kompletní obsluha zařízení linky práškové
lakovny • obsluha instalace práškových barev
• ruční nanášení barvy na díly • práce
s výkresovou dokumentací • práce ve
třísměnném provozu

•

dobrý zdravotní stav • flexibilitu, manuální
zručnost, ochotu učit se novým věcem
a týmového ducha • základní orientaci
ve výkresové dokumentaci • praxe
na obdobné pozici výhodou

NABÍZÍME:
zázemí moderního závodu • atraktivní mzdu s řadou benefitů, mezi které patří:
• 13. a 14. plat • příspěvek na dopravu a stravování • bonus za 100 % docházku
• 25 dní dovolené • sportovní a společenské akce aj.
•

www.facebook.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz
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Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

O PIVU A PIVOVARECH
Pivo se ve středověku považovalo nejen za nápoj, ale i za relativně levnou a sytou potravu.
Na samém začátku se pivo vařilo doma a primitivní domácí pivovar tvořila pánev nebo
kotel. Pivovar ve vyšebrodském cisterciáckém
klášteře se poprvé uvádí již v roce 1380 a pivo
vařili sami mniši. V prvé polovině 15. století jsou
uváděni jako klášterní sládci Mikuláš, Jakub
a Friedrich. Vyšebrodský farář, který nepatřil
mezi mnichy, si s lítostí poznamenal: „Obvod
vyšebrodské farnosti musel být rozsáhlý a zdejší farář musel vynakládat velké úsilí, zatímco
tamním mnichům u lesa se již vede lépe. Tam
již šumí ječmenná šťáva a proudí do sklepa.“
Právo várečné bylo jednou z hospodářských
výsad každého měšťana. Její rentabilita byla zajišťována „mílovým právem,“ které bránilo, aby
v blízkosti vznikaly sladovny, pivovary a šenky
nepatřící měšťanům nebo vrchnosti. Vyšebrodský opat Christodor Knoll se souhlasem Jana
z Rožmberka vydal 24. srpna 1524 privilegium
měšťanům a usedlíkům městyse Vyšší Brod,
kde se v pátém bodě píše: „ Do vzdálenosti
jedné půlmíle ve vesničkách patřících k našemu kostelu, nesmí nikdo z tamních obyvatel
nabízet na prodej žádné pivo ani vyrábět slad,
nýbrž jen to množství, které sám pro svůj dům
potřebuje, smí po právu mít.“
Ale již 5. února 1531 rozhodl Jan z Rožmberka o sporu městyse Vyšší Brod se Studánkami
ohledně pivovarnictví takto: “Bohatým a chudým ze Studánek milostivě povolujeme a milostivě souhlasíme, aby ve svých domech pro
svou potřebu dělali slad, aby vařili pivo k užitku svých hostů a to na věčné časy, aniž by tím
vznikaly stížnosti a nedorozumění s Vyšším Brodem. Avšak nesmějí pivo čepovat ani nabízet
na prodej, toho je jim zcela zapověděno.“ Také
Artikuly vydané v roce 1540 rychtářům a poddaným zdůrazňovaly, že poddaní mohou navařit „ k svému truňku a pro čeleď piva, kolik kdo
chce, nikdo však nesmí šenkovat či prodávat,
leda by měl k tomu zvláštní výsadu povolení.“
Tato zásada platila v Čechách od dob krále Jiřího z Poděbrad a byla vyhlášena usnesením
sněmu již v roce 1479. Měšťané do té doby nepotřebovali zvláštní písemný souhlas vrchnosti
k provozování pivovarnictví. Pouze museli odvádět pravidelné dávky a poplatky. Za vaření
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piva to bylo povarné, za čepování počepné
nebo šenkovné, z krčmy pokrčmé a za vystavování piva k prodeji i posudné. Platby z piva byly
vítaným příspěvkem do cisterciácké klášterní
pokladny. Proto mniši nebránili měšťanům, aby
dodávali pivo do jejich vesnic, naopak poddaným ve vsích ukládali, že musí brát pivo od nich
a nesmějí konzumovat pivo cizí. Většinou se
prodávala pinta (asi litr) za dva haléře a haléřů
bylo do groše čtrnáct. Za dva haléře se prodával i chléb nebo 14 vajec. Také víno bylo v té
době přibližně stejně drahé jako pivo. Vařila se
především piva „tmavá,“ z ječmene a jeho spotřeba, jak již to v Čechách bývá, byla již tenkrát
vysoká. V poznámkách k Březanovu Život Viléma z Rožmberka se píše:“ Obrovská spotřeba
piva v Čechách (odhadováno pro 16. století
na 200 litrů ročně na osobu včetně dětí) byla
důsledkem požívání piva jako jedné ze základních potravin, doslova tekutého chleba.“
Původní anarchie domácího vaření, kdy každý
měšťan, který byl právovarečníkem, vařil pivo
ve svém domě, a kolik chtěl, byla nahrazena
pevným řádem, podle něhož mohli vařit, jen
když na ně přišla řada. Po pořádku také čepovali pivo, které si vyrobili. Již na počátku 16. století
dochází ve Vyšším Brodě k zřízení „pivovarských
domů,“ kde pro jednotlivé právovarečníky vařili
pivo sládkové.
Prvními sladovníky ve Vyšším Brodě byl rod
Mälzerů, což v českém překladu znamená slá-

dek. Jako první je uváděn v letech 1525, 1530
a 1534 Jakob Mälzer. Jak v městském, tak
i v klášterním pivovaře se ve Vyšším Brodě vařilo tmavé nebo také červené pivo. Bylo z ječmene, lehčí nahořklé chuti a tvrdilo se o něm,
že čistí krev. V klášterním pivovaře se vařilo pro
opata a vzácné hosty i „bledé pivo“ z pšenice,
které bylo „husté ani příliš sladké ani hořké.“ Suroviny na vaření piva byly v místě včetně chmelu, který se pěstoval na Olivetské hoře a v údolí
Hvězdné. V roce 1576 žádá Vilém z Rožmberka vyšebrodského opata, aby mu přenechal
výčepní právo na mnoha vesnicích kláštera
na doživotí, aby zlepšil své příjmy. Jak poznamenal klášterní kronikář:“ tento rožmberský
pán trpěl nedostatkem peněz.“
Od roku 1577 platil městský pivovar ve Vyšším
Brodě paušální poplatek 60 kop míšenských
grošů klášteru ročně. Vyšebrodský opat Georg
II. Taxer nechal v roce 1584 vystavět i nový klášterní hostinec ve Vyšším Brodě. Sedmnáctého
srpna 1597 se zavázal opat Michael Fabritius
Petru Vokovi z Rožmberka, že za jeho života
nezřídí na klášterním území žádné nové pivovary, mlýny a rybníky. V listině Petra Voka z Rožmberka, která je datována 14. května 1608
v Třeboni, jsou potvrzena a rozšířena privilegia
městyse Vyšší Brod. V bodě šest se píše o pivě:
„Napříště až na věčné časy mohou radní a měšťané našeho městečka Vyšší Brod vařiti červené
a bílé pivo, rovněž vyrábět slad a prodávat pivo
podle jejich libovůle, aniž bychom jim v tom

Hydrocros O zlatou ploutev
vodníka Brodimila

bránili my nebo ti, co přijdou po nás, ani opat
nebo převor si nebude stěžovat. Ovšem nikdo
s výjimkou kláštera nebude mít právo v okruhu
jedné půl míle (míle česká = 7,53 km) od našeho kláštera vyrábět pivo nebo slad.“
Roku 1628 platila městská rada ve Vyšším Brodě za pivo posudné – sto rýnských zlatých ročně. V letech 1627 až 1642 byl ve Vyšším Brodě
sládkem městského pivovaru Georg Kaidl. Dvacátého osmého března 1636 koupil vyšebrodský opat Georg II. Schroff Panský dům od měšťana Georga Hammermüllera za 900 zlatých
a přeměnil jej na hostinec. Prvním hostinským
je zde uváděn Michal Schulz. Další hostinec
měl městský pivovar ve svém domě čp. 79, kde
v letech 1653 až 1690 šenkoval Johan Mader.
V roce 1651 byl za opata Georga Wendschuha
modernizován klášterní pivovar a postavena
nová lednice.
Krčmy byly zejména soustředěny na náměstí. Kde se čepovalo pivo, byl nad vraty nebo
ve štítě zavěšen slaměný věchet. Vybavení
šenkovní místnosti v krčmě bylo velmi prosté.
Jizba s hliněnou podlahou měla dva či tři stoly
s trnoží, ke kterým byly přistavěny dřevěné lavice. Na stěnách viselo množství konvic, korbelů,
pint, holb a zejména žejdlíků. Pivo se přinášelo
ze sklepa v plechových konvích a v krčmě se
chladilo v dřevěných bečkách, které byly naplněny studenou vodou a často i ledem. Odměřovalo se plechovými žejdlíky. Pro návštěvu
krčmy se často užívalo výrazů „být v sezení“
nebo „být v truňku“. Zavírací doba byla většinou
„do začátku obchůzky ponocného“, tedy do 23
hodin, ale samostatně šenkující vdovy zavíraly
„při západu slunce“. Otevíralo se po práci, leckdy však už od samého rána. I když byl vlastník domu, vždy jen měšťan, veden v registrech
posudného jako krčmář, šenkýřkou bývala jeho
manželka. Krčmář ukončoval každou návštěvu
„sousedů“ vysvícením. Vzal svítilnu a „vysvítil
hosta“ až před jeho dům. 
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.

D

ne 27.5. se pořádal již 2. Ročník v plavání
„Hydrocross o zlatou ploutev vodníka Brodimila“ Závodu se zúčastnili členové Aqualung
Clubu sportovního potápění. Jako už minulý
rok se plavalo od jezu, pod dřevěnou lávku až
k dřevěným schodům u parkoviště. Tato trať je
dlouhá cca 400m. Kategorie nad 18 let měla
přidanou ještě jednu otočku pod klášterem
a celková délka se vyšplhala na 650m. Závodníci byli rozděleni do několik věkových kategorií.
Nejmladší účastníci sotva přesáhli hranici 10
let, nejstaršímu bylo 55 let. Voda nebyla nejstudenější, ale bez neoprenu se to moc zvládnout
nedalo. Přesto se našli nadšenci, kteří se o to
pokoušeli a jednomu se to i podařilo. Závod
proti proudu byl velice vysilující, ale všichni se
do vody pustili se vší vervou. Všichni se po doplavání sešli v Body 21, kde proběhlo občerstvení a vyhodnocení závodu. Každý závodník
získal pěknou cenu, diplom a ti nejlepší zlatou

ploutev vodníka Brodimila. Za Město Vyšší Brod
předávala ceny místostarostka Eva Maštalířová
a za Aqualung Club Pavel Baštýř a Ruda Bigas.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří přišli plavce podpořit a fandit.
Věříme, že příští rok se nás opět sejde o něco
více a tento adrenalinový závod si opět užijeme.
Závodníci:
Roman Kozel, Radek Antl, Tomáš Krob, Veronika
Baštýřová, Diana Kozlová, Honza Kuzba, Kristýna Kovářová, Dan Škatula, Kuba Honetschläger,
Terezka Honetschlägerová, Adam Figura, Martin Smékal a Adam Fatur
Děkujeme Městu Vyšší Brod, firmě Lipnoservis
a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky za pěkné sponzorské dary. 
Pavel Baštýř

Plovárna 2018

... aneb ve Větřní to žije
Kulturní areál venkovního koupaliště Větřní
• 14. 7. 2018 Countrybál s hvězdou večera
Naďa Urbánková a Bokomara 19 – 21 hodin
Countrybál s Weekendem
21 – 24 hodin
Vstupné: 150,– Kč, v předprodeji 100,– Kč
• 28. 7. 2018 Revival fest
Queen
17 – 19 hodin
Waldemar Matuška
19 – 21 hodin
ABBA
21 – 23 hodin
Vstupné: 200,– Kč, v předprodeji 150,– Kč
• 11. 8. 2018 Festival folkové,
trampské a country hudby
vzpomínka na Wabiho Daňka, Cop 40 let,
Luboš Hrdlička, Drazda band, Paraván,
vítězové Porty
13 – 22 hodin
Vstupné: 150,– Kč, v předprodeji 100,– Kč

• 22. 9. 2018 Noc muzikálů
– vystoupí Václav Noid Bárta
Jaromír Adamec (Evita, Monte Cristo,
Bídníci, Fantom opery, Jesus Christ Superstar,
Casanova) a tým Jiřího Untermüllera
z JČ divadla.
19 – 22 hodin
Vstupné 200,– Kč, v předprodeji 150,– Kč

Předprodej vstupenek:
MĚSTSKÝ ÚŘAD VĚTŘNÍ,
Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Kancelář č. 8 – Kateřina Šustrová,
tel. 380 731 544, mob. 602 561 700
Kancelář č. 9 – Lenka Homerová,
tel. 380 731 544 
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• 9. 7. – 31. 7., vestibul kina

TGM A ARMÁDA

Výstava popisuje nejen život TGM, ale i jeho
úzké propojení s čs. legionáři, později i s armádou
samostatného státu. Představuje jeho vize o budování
armády, jejím významu pro společnost
a mravní sílu národa.
9. 7. – 31. 7., Městská knihovna
Z důvodu inventury knihovna uzavřena.

Kamil Střihavka
a akustické trio

Pavel Žalman Lohonka a spol.
„50 let na scéně – tour 2018

4. července 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada,
exklusivní akustický set.
Vstupné: 300,– v předprodeji / 350,– na místě

19. července 2018, 18.00 hod., klášterní zahrada
Vstupné: 200,– v předprodeji / 250,– na místě

Michal Pavlíček
a Monika Načeva

• 25. 7. 2018 středa, 20 hod., klášterní zahrada

DIVADLO ESENCE – HADRIÁN Z ŘÍMSŮ

2. srpna 2018, 18.00 hod.,
gotické sklepení kláštera
Vstupné: 300,– v předprodeji / 350,– na místě

vstupné: dobrovolné

• 27. 7. 2018 pátek, 20 hod., klášterní zahrada

DIVADLO ESENCE – FANTOM SIMON

Můžete se těšit na skutečně vytříbený zážitek,
protože v akustickém pojetí nejvíce vyzní silné texty
Jáchyma Topola, otevřený emocionální výraz Načevy
a Pavlíčkova nezaměnitelná kytara.

vstupné: dobrovolné

• 28. 7. 2018 sobota, 20 hod., klášterní zahrada

DIVADLO ESENCE – FANTOM SIMON
vstupné: dobrovolné

• 17. 8. 2018 pátek, 19 hod., kino – Míru 250

Divadelní představení: DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

kulturní
program
červenec
– srpen

Příběh manželského páru „v krizi“. Ona se věnuje naplno své
manažerské práci, manžel skládá hudbu a stará se
o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to.
Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí
kulometu domácnost naruby a uvede je zpět
do „štěstí manželského“.
Hrají: Michaela Dolinová,
David Suchařípa, Iva Hüttnerová
Vstupné: 150,– Kč
• 18. 8. 2018, sobota, 8 – 24 hod.,
Náměstí

SVATOBARTOLOMĚJSKÁ

POUŤ

Tradiční trh a jarmark řemesel
s bohatým doprovodným
programem, ve kterém
si vybere celá rodina.

• 1. 9. 2018, 13:27 hod.,
kemp Pod Hrází

45. PLAVBA KURIÓZNÍCH
PLAVIDEL z Vyššího Brodu
do Rožmberka n. Vlt.

Zábava a recese při plavbě „vodních monster“ pokořujících vltavské
jezy.Bohatý doprovodný program po celý den v kempu
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Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  17. 8. do 12 hodin.

Změna programu vyhrazena.

