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 IX. Krokusiáda

21. 10. 2018, 10.00 hod.
Více na str. 20

.10.2018 OD
Den konání: PÁTEK 26
umava
kde: Sál hotelu Š
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 Lampionový průvod
a stezka odvahy

CAN-CAN

19. 10. 2018, 19.00 hod.
sraz před infocentrem

DE I TGM

IJ
A MOŽNÁ PŘ
Vystoupí:
METROKLUB
BIG BAND
a
taneční skupin
SIDEREA

POŘÁDÁ: Město Vyšší Brod
PARTNEŘI PLESU:
Hotel Šumava

Vstu pné: 250 Kč
bohatá tombola
POUZE: V PRODEJI
V INFOCENTRU

 Setkání s podnikateli

Zapojení do systému odpadového hospodářství
Více na str. 20

Vážení a milí čtenáři!
V říjnu nás čeká první
městský ples, který je
pořádán v rámci oslav
100 let české státnosti
a proběhne téměř
v předvečer významného výročí naší republiky. V pátek 26. října Vás srdečně přivítáme v sále hotelu Šumava. Chceme, aby byla atmosféra plesu
dokonalá, bude proto připraven dobový
program a chtěli bychom vás poprosit,
abyste si připravili i dobové šaty. Ples se
bude konat v duchu první republiky.
Při listování stránkami zpravodaje si nenechte určitě ujít pravidelné rubriky lékaře, knihovny nebo z historie našeho regionu. Rozhodně stojí za povšimnutí další významné úspěchy vyšebrodských stolních
tenistů a ženské posádky dračí lodě.
Informace z úřadu seznamují tentokrát
s proběhlými výběrovými řízeními na pracovní pozice, které opouští stávající pracovníci. Majitelé kotlů by určitě neměli
opomenout informace odboru životního prostředí o povinných revizích kotlů
na pevná paliva.
Příjemný začátek podzimu přeje
Karel Troják
šéfredaktor

Strom republiky
U příležitosti 100 let české státnosti byla
na vyšebrodském sídlišti zasazena pamětní lípa.
V neděli 28. 10. 2018 ve 14.00 hod.
proběhne u lípy slavnostní setkání a její
požehnání.
Přijměte naše srdečné pozvání. 

Pečovatelská služba
města Vyšší Brod
se rozšíří do dalších obcí
S

platností od 1. 10. 2018 se pečovatelská
služba města V. Brod rozšíří do obcí Malšín, Rožmberk nad Vltavou a Horní Dvořiště.
Občané žijící ve správním obvodu těchto obcí
tedy mohou od tohoto data využívat pečovatelskou službu ve stejném režimu jako občané
Vyššího Brodu a jeho místních součástí.

Občané výše uvedených obcí mohou žádat
o zřízení pečovatelské služby na odboru soc.
věcí MěÚ Vyšší Brod, a to osobně v úředních
hodinách nebo telefonicky na čísle

Rozšíření pečovatelské služby bylo umožněno získáním dotace na zkvalitnění a rozšíření
pečovatelské služby formou pořízení druhého vozidla financovaného z projektu IROP
ze zdrojů EU a také přislíbením spoluúčasti
dotčených obcí na financování nákladů pečovatelské služby pro své občany.

Úřední hodiny odboru soc. věcí
MěÚ Vyšší Brod:

380 746 613 a 723 063 949
(kontaktní osoba Mgr. Lenka Bártová).

PO, ST 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
PÁ 7:00 – 10:00 

Milí spoluobčané,
v neděli 9. 9. jsem odvezla do Prahy sebrané poškozené psací potřeby. Předala jsem manželům, kteří sbírku organizují, velkou krabici od pracího prášku plnou tužek. Musím vám sdělit,
že jsme byli pochváleni. Tolik tužek jim ještě nikdo nepřinesl! Protože sbírka pokračuje do konce roku, jsme domluveni, že až budu mít cestu do Prahy, mohu přinést další. Krabice na tužky
je v drogerii TOP a v městské knihovně.
Děkuji všem, kdo do sbírky přispěli a ostatním připomínám, že sbírka stále trvá! 
Zdraví vás Marie Faldynová

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Prachatice
zve na benefiční akce:
1. Dětské divadelní vystoupení ŽERNOVÁČEK zahraje pohádku Lotrando a Zubejda dne
5.10.2018 v 17.00 hodin, v hospicovém parku,
za nepřízni počasí v kapli Domova Matky Vojtěchy. Vstupné dobrovolné a výtěžek bude
věnován hospici.

3. V sobotu 27. 10. 2018 od 16:00 hodin vystoupí divadelní spolek HEROS OSEKY s hrou
Krysař v kapli Domova Matky Vojtěchy. Vstupné dobrovolné a výtěžek bude věnován hospici. Omezená kapacita míst k sezení, místenky
je možné vyzvednout na recepci hospice.

2. II. Benefiční taneční zábava a kapela JIŘÍ
SCHELINGER MEMORY BAND zahraje k poslechu i tanci dne 13. 10. 2018 od 19.00 hodin v Národním domě v Prachaticích. Vstupné
190 – 220 Kč a výtěžek bude věnován hospici.
Předprodej vstupenek: obchod Krmiva Ritta
nebo na čísle 606 643 233.

4. Neuvěřitelně talentovaná královna české
avantgardy Iva Bittová, která boří hranice mezi jednotlivými žánry a úspěšně se prosazuje
i na mezinárodní scéně, zahraje a zazpívá s kapelou Čikori dne 9. 11. 2018, od 19:00 hodin
v Městském divadle v Prachaticích. Vstupné je
250 Kč a výtěžek bude věnován hospici. Vstupenky v předprodeji na recepci hospice. 
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Ohlédnutí za úspěšnou sezónou
na hradě Rožmberk

Svět barev – výstava květinových aranžmá na hradě Rožmberk.

L

etní dny jsou minulostí a my můžeme už nyní uplynulé měsíce letošního roku hodnotit
jako velmi úspěšné, i přestože jsme zaznamenali úbytek návštěvníků, který byl velkou měrou způsoben celkovou uzavírkou komunikace
ve městě Rožmberk nad Vltavou v měsících
březen až červen.
Hrad Rožmberk se v letošním roce připojil
k projektu Národního památkového ústavu
Šlechta ve službách evropské diplomacie. V rámci této akce jsme připravili výstavu
Buquoyové a umění diplomacie v 18. a 19. století – Hyalitová partie aneb „dáma bere krále“,
kterou vidělo přes 5.000 návštěvníků.
Vrcholem kulturních akcí byla na konci srpna
tradičně výstava květinových aranží a hlavně
Hradozámecká noc. Zcela výjimečným hostem
letošní Hradozámecké noci byl velvyslanec ČR

v Iráku Mgr. Jan Vyčítal, který se s návštěvníky
podělil o své zkušenosti ze současných diplomatických misí. Přes nepřízeň počasí byl večer
příjemným završením letní sezóny.
Významně pokročily také práce na restaurování věže Jakobínka, v jarních měsících se
po zimní přestávce rozběhl stavební ruch
a na vrchol věže byl umístěn dřevěný stavební
jeřáb, který je nejen dokonalým technickým
dílem, ale zároveň funkčním stavebním strojem. V těchto dnech probíhají na vrcholu věže
zednické a kamenické práce a pomocí jeřábu
jsou dopravována těžká břemena. Obsluhu jeřábu zajišťují vedle profesionálů také nadšenci
z řad dobrovolníků. Obnova věže by měla být
dokončena v roce 2019, kdy bude demontováno lešení a věž zpřístupněna veřejnosti. 
Mgr. Andrea Čekanová, Státní hrad Rožmberk

Práci na jeřábu si vyzkoušela i naše kolegyně
Eva Chmelová.

Hostem Hradozamecke noci byl velvyslanec ČR
v Iráku – Mgr. Jan Vycital, foto Pavel Ptacek.

Informace ke kácení u Vltavy
V

minulém zpravodaji jsem slíbila poskytnout informaci ve věci povoleného kácení
stromů u Vltavy pod Vyšším Brodem. Od České inspekce životního prostředí České Budějovice jsme dostali dne 17. 9. 2018 informaci
o výsledku tohoto šetření, z něhož vyplývá, že
nebylo zjištěno kácení dřevin v rozporu s ust.
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Jinými slovy odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod vydal povolení
ke kácení v souladu s platným zákonem. Současně inspekce konstatovala, že v předmětné
lokalitě zjistila výskyt jedinců lilie zlatohlavé, která patří mezi zvláště chráněné druhy
rostlin. Takže bylo v zájmu majitele pozemku požádat Krajský úřad Jihočeského kraje

o stanovisko k požadovanému záměru. Zda-li
tak učinil a zda-li by bylo rozhodnutí kraje
v daném případě nutné, je předmětem další
kontroly inspekce.
Kdo má tedy pravdu? Úřednící z odboru životního prostředí MěÚ Vyšší Brod a z MěÚ
Český Krumlov anebo pan učitel Jaroslav Jonáš? Podle mě obě strany mají v uvedené
záležitosti svoji pravdu a jedná se o jeden
z příkladů, jak často bývá obtížné ve veřejné
správě správně rozhodnout. V tomto případě šlo o porovnání práva vlastníka pozemku
nakládat se svým majetkem podle vlastních
potřeb a na druhé straně o právo na ochranu
životního prostředí náš všech. Které právo

je silnější, které má úředník upřednostnit?
Nevystavil by se úředník nakonec v případě
odmítnutí vydat povolení ke kácení žalobě
na náhradu škody od majitele pozemku? Je
to opravdu velmi složité a rozhodování v podobných případech je vždy obrazem „člověka
samotného“.
Úředníci postupovali v daném případě dle litery zákona, což potvrdila inspekce, ale podle
mého názoru mohli navíc, nad rámec svých
zákonných povinností, upozornit majitele pozemku, že se zde nachází chráněné rostliny
a doporučit mu, aby požádal krajský úřad
o posouzení. 
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)
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Informace
z úřadu

Obrázky od Vltavy – říjen
Blankytné srdce té Řeky jihu

N

a začátku příspěvku Vás budu informovat o proběhlých výběrových řízeních na obsazení pracovních míst na městském úřadu.
Jednalo se o výběrová řízení na obsazení místa technického pracovníka (vedoucí technických služeb) a místa referenta odboru životního
prostředí. Důvodem vyhlášení obou řízení je odchod stávajících pracovníků na základě uzavřených dohod. Při vyhlašování výběrových
řízení jsme dbali na to, aby byla vyhlášena v dostatečném časovém
předstihu v mnoha mediálních zdrojích, aby tím byla zachována otevřenost celého výběru. Do obou řízení se nám přihlásili vždy pouze
dva uchazeči, což koresponduje se současným stavem na pracovním
trhu. Všichni zájemci splnili kvalifikační požadavky, dále při osobním
pohovoru prokázali svůj zájem pracovat pro město. Nakonec byli vybráni zájemci, kteří přesvědčili členy komise svou dlouholetou praxí
v dané agendě. Na místo technického pracovníka nastoupí vybraná
uchazečka 1. 11. 2018 a na místo referenta odboru životního prostředí začne pracovat nová pracovnice od 1. 12. 2018.

N

ěkde uprostřed legendárních proudů Čertových, na jednom z tisíců
vodou omletých balvanů, tepe rytmem dávných dob ledových blankytné srdce té Malé velké řeky jihu…
Nemusíte se bát, že bych snad v místním Zpravodaji vyzradil jeho souřadnice! Nic takového… Srdce Řeky si musí každý najít sám – může to
trvat roky, desetiletí…, a některým nebude stačit ani celý jeden život
pozemský… Jak říkává profesor literatury a filozofie divočiny na Kalifornské univerzitě Gary Snyder: „Divoké je sice nezničitelné, ale může se
stát, že je neuvidíme.“ Přál bych vám všem, přátelé Divočiny milí, abyste
to nebesky modré Srdce Vltavy jednou na své cestě potkali… 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

Obrázky od Vltavy

T

ento záběr se mi podařilo zachytit 19. prosince 2017, kdy jsem v osm
hodin ráno při východu slunce projížděl okolo vyšebrodské vyrovnávací nádrže. Vycházející slunce jsem měl za zády a Luč za Vltavou zářila
doslova neskutečnou barvou. Oranžovo-červené zbarvení vydrželo asi
jen 1 minutu, než sluneční paprsky změnily o několik úhlových pidisekund svůj sklon. Fotografie není nijak digitálně upravená. 
Ladislav Havlík, Vyšší Brod
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V návaznosti na výše uvedené si dovoluji reagovat na jedno z hesel
nejmenovaného politického subjektu, který v rámci předvolební
agitace do zastupitelstva města Vyšší Brod uvedl na svém webu:
„…všímáme si, že ačkoliv se počet obyvatel Vyššího Brodu snižuje,
počet zaměstnanců městského úřadu se naopak zvyšuje.“
1. 
Dávat rovnítko mezi počtem obyvatel a počtem zaměstnanců
městského úřadu svědčí o neznalosti fungování obecních úřadů.
Počet zaměstnanců se neodvíjí od počtu obyvatel, ale od typu
obce. Vyšší Brod patří mezi pověřené obecní úřady se zákonem
danými povinnostmi a navíc vykonává státní správu pro dalších
pět obcí.
2. V roce 2014 bylo na úřadě zaměstnáno celkem 16 úředníků, resp.
pracovníků vykonávajících státní správu a samosprávu. Po reorganizační změně, která spočívala v převodu hospodaření v lesích
a výroby tepla z bývalé společnosti MONTE Vyšší Brod a která
zaměstnávala 4 pracovníky, na městský úřad, došlo k nárůstu pracovníků Městského úřadu na současných 20 pracovníků. Z toho je
zřejmé, že jsme stav zaměstnanců pro celkový výkon všech agend
nenavýšili. S těmito organizačními změnami, s náplní jednotlivých
činností a počtu vykonaných úkonů jste se mohli seznámit ve Vyšebrodském zpravodaji v loňském roce, kde vycházela postupně
výroční zpráva o činnosti úřadu za rok 2016. K faktickému nárůstu
zaměstnanců nedošlo u městského úřadu, ale pouze u organizační
složky – pečovatelské služby, z důvodu nárůstu počtu klientů, kteří
začali využívat naše služby; dále zaměstnáváme dělníky pro práci
v lese, tím šetříme finančních prostředky, které jsou daleko nižší,
než kdybychom tyto práce zadávali u externích firem. A zvýšil se
počet městských strážníků. Věřím, že potřebnost nárůstu pracovníků pro výše uvedené činnosti nelze zpochybňovat.
3. 
Dále ani informace o klesajícím počtu obyvatel není správná.
Vycházíme z toho, že do počtu obyvatel se počítají i cizinci s trvalým pobytem a cizinci s přechodným dlouhodobým pobytem, neboť i pro ně musíme poskytovat naše služby. Tento počet od roku
2014 do roku 2017 mírně stoupá: 2602 – 2606 – 2625 – 2651.
Tolik na vysvětlenou. Na druhou stranu Vás mohu ubezpečit, že s Vámi
všemi, pro které nejsou Vaše předvolební sliby pouze prázdná slova,
budu velmi ráda spolupracovat a budu vždy podporovat reálné kroky,
kterou povedou k dalšímu zefektivňování práce na našem úřadu.
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Soubor usneseníz 87. schůze Rady města Vyšší Brod
konané dne 29. 8. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Schválení programu jednání
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.1.:
rada města
schvaluje
navržený program jednání
K bodu 2. Kontrola usnesení z RM 8.8.2018
Rada města
Bere na vědomí
kontrolu usnesení RM ze dne 8.8.2018
K bodu 3. Bytová a sociální komise
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.3.:
rada města
bere na vědomí
prodloužení nájemních smluv u bytů na dobu
určitou, a to do 31.12.2018.
pověřuje
p. starostu k předložení návrhu nových Pravidel na přidělování městských bytů s termínem
do 30.10.2018.
K bodu 4. Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.4.1.:
rada města
schvaluje
podle §102, odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 6/2018, obsahující změny náplní jednotlivých paragrafů rozpočtové
skladby a to v objemech: příjmy 0 Kč a výdaje
0 Kč
K bodu 5. Žádost o přidělení garáže v Hamru
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.5.1.:
rada města
schvaluje
předání objektu garáže v České ulici, Vyšší Brod
do správy odboru lesů a souhlasí s provedením
její opravou za účelem parkování lesní techniky

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.8.1.:
rada města
schvaluje
dle § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody
o zřízené stanoviště kontejnerů na separovaný
odpad v místní části Těchoraz na pozemku p.č.
4/25 v k.ú. Herbertov s majiteli pozemku –
p. Miroslavem Markem, Těchoraz 17, Vyšší Brod
a p. Bohumilou Sulzerovou, Těchoraz 31, Vyšší
Brod na dobu 12 měsíců.
K bodu 9. Krátkodobá uzavírka a zvláštní
užívání Mk – ČK Motosport
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.9.1.:
rada města
schvaluje
krátkodobou uzavírku a zvláštní užívání části
komunikace p.č. 2184/2 v k.ú. Bolechy, konkrétně od konce zemědělského areálu v osadě Kyselov až po hranici katastru za osadou
Bolechy směrem Malšín v termínu 14.9.2018
od 8:00 do 18:00 hod, avšak vždy po dobu nezbytně nutnou pro testování soutěžního vozu za podmínek: řízení kyvadlového provozu
na testovaném úseku v době, kdy testované
vozidlo nebude na trati, pořadatelské zajištění, dodržení bezpečnostních opatření, zveřejnění informace o provedené uzavírce formou
informačních plakátů a dopravním značením,
odstranění škod na výše uvedené vozovce bezprostředně po ukončení akce, vč. vyasfaltování
výtluků a opravy vylámaných krajnic.

rada města
souhlasí
s pořádáním akce – setkání s občany v rámci
předvolební kampaně SNK Perspektiva 2018
na fotbalovém hřišti FK Dynamo dne 22.9.2018.
Nepřijatá usnesení
z 87. schůze Rady města Vyšší Brod konané
dne 29. 8. 2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 3. Bytová a sociální komise – Žádost
o přidělení bytu pedagogovi Základní školy
Vyšší Brod
K bodu 7. Žádost o souhlas se stavbou tržnice – přeložka VN na p.p.č. 394/3 a 1706/18
v k.ú. Vyšší Brod
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje.

Ing. Milan Zálešák
starosta
PhDr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS
radní

K bodu 10. Stavební úpravy související se
stavbou víceúčelového školního hřiště
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.10.1.:
rada města
souhlasí
s provedením předláždění chodníku mezi
stavbou sportovního hřiště a ul. Studánecká
a předlážděním zpevněné plochy mezi hřištěm
a objektem školy.

K bodu 6. Žádost o souhlas se stavbou
Lesanka – přeložka NN na p.p.č. 1726/1
v k.ú. Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.6.1.:
rada města
souhlasí
dle § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p.č. 1726/1 v k.ú. Vyšší Brod se stavebním záměrem stavby „Vyšší Brod Lesanka – přeložka NN“ pro investora stavby E.ON Distribuce
a.s., f. Gerstenera 2151/6, 370 49 České Budějovice za podmínek stanovených odborem VH.

K bodu 11. Poskytnutí finančního příspěvku
do veřejné sbírky na pomoc obci Prameny
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.11.1.:
rada města
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky
za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL
60663/2018.

K bodu 8. Dohoda o zřízení stanoviště
kontejnerů na separovaný odpad v části Těchoraz.

K bodu 12. Různé
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.87.12.1.:

Zastupitelstvo města Vyšší Brod vydalo
dne 25. 9. 2018, pod č. usn. 2018.32.4.1.,
územní plán Vyšší Brod. Předpoklad
nabytí účinnosti územního plánu je
k 12. 10. 2018. Dokumentace územního plánu je uložena na stavebním
úřadu Vyšší Brod a je možné ji stáhnout
na webu města

www.mestovyssibrod.cz
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Povinná revize kotle na pevná paliva
P

ovinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně
ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016.
Co jsou revize kotlů?
Většina spalovacích zdrojů na tuhá paliva
(podle platného zákona o ochraně ovzduší pro
každý spalovací zdroj o příkonu 10 až 300 kW)
napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domů, tedy včetně krbových
vložek a kamen s výměníkem, měla do konce
roku 2016 projít kontrolou technického stavu
a provozu. Revizi může podle zákona provádět
pouze tzv. odborně způsobilá osoba. Jedná se
o technika, který byl proškolen přímo výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Od 1. ledna 2017 si může příslušný městský
úřad (v našem případě ORP Český Krumlov)
vyžádat potvrzení o revizi takového kotle.
V případě nedodržení povinnosti čeká provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun.
Odklad pro revizi kotlů!
Až 850 tisíc domácností mělo mít do konce
letošního roku hotovou další revizi dle zákona
o ochraně ovzduší. První povinnost revize byla

Dobrý den,
chtěl bych vás seznámit s děním v našich
lesích v období podzimu. Nebudu psát o kalamitách a lesnickém hospodaření, neboť každý politik, občanské hnutí či novinář má
svůj patent na rozum a těžko jej přesvědčovat o případných nedostatcích v jeho tezích. Obzvláště, když teze lesníků mají také
nedostatky. Budu tedy psát obecně o zvěři
a myslivcích.
Mladá zvěř, která spatřila světlo světa letošního jara, by už měla do jisté míry být schopná
přežít. Tím chci říct, že se srnče nebo kolouch
už před vetřelcem (člověk, pes, sekačka, rys)
pokusí samostatně zachránit úprkem. Výjimkou mohou být selata divokých prasat. Při
stávajícím klimatu a relativní hojnosti potravy
prasata metají mladé přes celý rok. Můžete v zimě narazit na třicetikilová selata, která
před vámi utečou, ale i na takzvané markazíny, což jsou maličcí pruhovaní krtci a ti mohou
být závislí pouze na obraně matky. Ta může
člověka či psa ohrozit na zdraví nebo životě.
Většinou o vás ale ví včas a selata odvede, aniž
byste si toho všimli. Prasata jsou nám způsobem života podobná, nic ve zlém, a když mají
dobré podmínky, jsou schopna se jako my
množit celý rok. Na rozdíl od nich my máme
morální zábrany a legislativní opatření, co nás
drží na uzdě. Možná jste slyšeli troubení jelenů. Začíná říje a obzvláště samčí zvěř se někdy
může chovat iracionálně. Ale žádný strach.
Jelen Standa už nikoho nenapadne. Po jelení
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zavedena od roku 2016 a pak každé 2 roky.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) letos
novelizovalo zákon o ochraně ovzduší (novela
č. 172/2018 Sb.) a díky tomu od 1. 9. letošního
roku stačí mít revizi pouze každé 3 roky. Znamená to, že povinnost revize se pro všechny
posouvá na rok 2019 a pak znovu až v roce
2022.
Chystá se zastropování ceny za revizi i dopravu!
Pokud lidé nebudou mít techniky určené výrobcem svého kotle v dosahu, budou si moci
vybrat jiného „revizáka“ ze svého okolí, aby
třeba neplatili nesmyslné částky za dopravu.
Pro prevenci před přemrštěnými cenami, MŽP
aktuálně jedná s Ministerstvem financí o možnosti zavedení limitu ceny jak za službu tak
i dopravu při revizích kotlů.
Ministerstvo ŽP také připravuje novou komplexní databázi „revizáků“ v ČR. Díky ní budou
lidé moci pohodlně pomocí formuláře nebo
mapového prohlížeče, po zadání adresy, umístění kotle, výrobce a typu kotle vyhledat nejbližšího technika a také přímo komunikovat
s výrobci a porovnávat nabízené ceny se stropem za tuto službu včetně dopravy. Databázi
se snaží MŽP vyvinout tak, aby byla v provozu

zvěři jdou do říje daňci (rochání), kteří v našem okolí vyšebrodském také volně žijí. Pro
nás spíše z těchto skutečností vychází nepřímé riziko. To tkví v možnosti kolize zvěře a dopravního prostředku. Zvěř přes říji hledá partnery, nahání konkurenty a podobně, takže je
celkem v pohybu a na bezpečné přecházení
silnic moc nehledí. Také je dřív tma. To je další faktor zvyšující pravděpodobnost nehody.
Srnčí zvěř říjí na přelomu července a května.
Po říji nějakou dobu odpočívá a na podzim se
začíná potulovat, přičemž také přechází cesty.
Podtrženo, shrnuto: do lesa se nikdo kvůli napadení zvěří bát nemusí, ale na silnici je třeba
dbát zvýšené opatrnosti. Jenom po silnici ze
Studánek na Lipno je ročně usmrceno kolem
20 kusů srnčí zvěře.
Chtěl bych prostřednictvím tohoto článku
požádat občany o shovívavost k myslivcům.
V podzimním období v našem okolí probíhá
lov holé zvěře srnčí (srny, srnčata), lov prasat
a zvěře vysoké (jelen, laň, kolouch). Proto
se, prosím, snažte v podvečerních a večerních
hodinách po lese co nejobezřetněji a pokud
možno po cestách, pokud už na procházku
vyrazíte. Zpravidla lov probíhá formou čekané
na loukách, paloucích a políčkách. Lov zvěře
je v kulturní krajině důležitou součástí práva
myslivosti. Paradoxně jde i o zlepšení populace zvěře jako takové.
Ke konci října v našem kraji začnou všechny
možné společné lovy, tzv. naháňky. Ty probíhají za účasti zpravidla několika desítek účastníků. Na nich se u nás loví především zvěř

již v průběhu roku 2019, tedy pro druhou vlnu
povinných revizí.
Možnost nalezení náhradníka za chybějící
servis!
Díky novele budou platit zákonné výjimky nejen pro ty, kteří mají kotel od již neexistujícího
výrobce nebo výrobce jim neznámého, ale
i pro ty, kteří nemají technika, proškoleného
na jejich značku a typ kotle v rozumném dojezdu a tedy i za solidnější cenu. Pokud budete
schopni případné kontrole z ORP doložit, že
nemáte jinou volbu, což bude i díky nové databázi MŽP jednoduché, můžete využít odborníka od jiné značky, proškoleného na váš typ kotle, který bude v dosažitelné vzdálenosti a levnější. (Zdroj : Ministerstvo životního prostředí)
Topná sezóna již na obzoru!
Závěrem snad již jen připomenout i revizi komínu. Podle zkušeností hasičů a pojišťoven
mnoho lidí stále podceňuje údržbu komínů
i kotlů. Každý komín by měl být vyčištěn minimálně jednou do roka, pokud lidé topí pevnými palivy, pak je to třikrát do roka. Komín si
můžete vyčistit i sami. Kominík pak následně
jen vše překontroluje a vydá zprávu. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

černá (veškerá stadia prasat je možné lovit
na naháňkách po nedávných úpravách v legislativě za splnění daných podmínek), zvěř
vysoká (zpravidla kolouch a laň) a zvěř škodící
myslivosti (nejčastěji liška). Naháňka může
a nemusí být označená. Někdy se používají
cedule s upozorněním, že zde probíhá společný lov a podobně. Pokud se přece jenom
dostanete k řadě střelců, nebo nedej bože
do leče (prostor, odkud honci se psy vyhánějí
zvěř), dbejte, prosím, jejich pokynů a prostor
opusťte. Není tak docela pravda, že vás myslivci můžou z lesa vyhodit a vyhnat, jako to
třeba tvrdili na Nově. Je to o dialogu a vzájemné slušnosti. Pokud se v leči vyskytne osoba, která není účastníkem lovu, může to celou
akci pozdržet nebo zhatit. Nejhorší na tom
všem je, že taková osoba může některého
lovce a vedoucího naháňky dostat do kriminálu a sebe na hřbitov. Naháňka je prostě pro
ostatní lidi omezením, které je potřeba strpět.
Když se jede Rallye, také nevytáhnu bicykl
a nejedu na projížďku po trase.
Ti, kdož vykazují činnost v nějakém spolku
a organizují akce, určitě vědí, jaké nepříjemnosti může způsobit člověk, který nerespektuje pokyny pořadatelů. Někdy zažijete opravdu
absurdní situace. Přitom jde o bezpečí všech
účastníků.
Děkuji za pochopení.
Pokud bych se mýlil, tak mi to,
prosím, řekněte.
Honza Poláček

Na Mistrovství republiky se z medailí radovali
odchovanci Vyššího Brodu

Ale rvaly se se vším zaujetím.

Kemp 2018.

N

a Mistrovství republiky se z medailí radovali odchovanci Vyššího Brodu.

V roce 2018 se celkem šesti MČR zúčastnilo
celkem pět hráčů z Vyššího Brodu. Vlastně zatím nejvíc v historii. Jen samotný výčet hráčů,
kteří si zajistili účast na na turnajích nejlepších
stolních tenistů v Čechách je pro městečko
v pohraničí více než zajímavý:
Šárka Procházková: MČR žen, dorostenek
a družstev dorostu.
Andrea Meškánová: MČR st.žákyň, družstev
dorostu a starších žákyň.
Kamil Kuchta: MČR starších žáků.
Andrea Petrů: MČR mladších žákyň, družstev
starších žákyň a dorostenek.
Tereza Levaiová: MČR družstev starších
žákyň a dorostenek.
Prostě: Vyšší Brod byl všude, a všude byl vidět. To, že na konci letošní sezony nepřivezli

na rozdíl od té minulé, žádnou z medailí moc
nevadí. Vlastně všichni byli ve svých věkových
kategoriích ti mladší co museli porovnávat
svoje síly a dovednost s o rok zkušenějšími
soupeři.
Nicméně dvě medaile na Vyšebrodsko přece
jen zbyly. Přivezli si je slavní odchovanci. Kuba
Harenčák v dresu Baníku Havířov a Eva Pokorná hájící barvy El Nino Kotlářka Praha. Oba
vybojovali bronzové medaile se svými týmy
na MČR družstev. Hlavně Eva Pokorná musela
zvládnou nelehkou úlohu. V boji o třetí místo
s Moravskou Slávií Brno totiž nastoupila k rozhodujícímu zápasu, kde se nejednomu zkušenému favoritovi rozklepou kolena. Evička však
vše zvládla s velkou bravurou.
Bezprostředně po zápase došlo k docela dojemnému okamžiku. Nebývá příliš zvykem,
když přijdou trenéři nejslavnějšího Českého klubu a poděkují za nejlépe připravenou

Nakonec to však skončilo 2:3.

hráčku v posledních desetiletích. Je vidět,
že ve sportu slušní lidé nevymizeli, i když si to
mnozí myslí.
Sotva jedna sezóna skončí, je třeba připravit se
na tu nadcházející. Ve Vyšším Brodě byl na začátku července opět k vidění dlouhý, více než
dvaceti členný, peloton stolních tenistů na kolech. Kondiční příprava je nedílnou součástí
všech soustředění a Vyšebrodští si pomáhají
cyklistickými výlety.
Letos se opět podařilo získat řadu vynikajících
hráčů na sparing. Nejlepší Jihočeši si pozvání na soustředění do Vyššího Brodu považují
za čest. Tentokrát však byli doplněni skvělými
hráči z Ostravy, Sokolova a Chodova u Karlových Varů. O herní přípravu se stejně jako
v loňském roce staral bývalý reprezentační
trenér Jiří Řežáb. Muž ověnčený několika tituly
Mistra ČR, několikrát dovedl svoje mužské týmy k vítězství v Extralize. Člověk, jemuž prošly
rukama takové legendy, jako třeba Petr Korbel,
Marek Klásek nebo také současný trenér Kuby Harenčáka Marek Čihák. Někdy totiž není
od věci svěřit své hráče trenérovi co se stolním tenisem procestoval všechny kontinenty. Zvlášť, když si herní úroveň zúčastněných
hráčů. nesmírně pochvaloval slovy: ,,Tak s takovou kvalitou bych chtěl pracovat denně.“ 

Meškánová / Ilčíková 2:3.

p.m.
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Mistrovství České republiky
8. – 9. září 2018 v Račicích
M

nozí z Vás znají Račice zejména z televizních přenosů vodních sportů. Místní veslařská dráha vznikla na místě bývalé pískovny
a svými parametry splňuje přísné podmínky
pro pořádání světových soutěží nejen v kanoistice či veslování, ale také v rybaření nebo
v závodech dračích lodí! Na letošním 13. národním šampionátu, který byl opět soubojem
nejrychlejších posádek o nejprestižnější tituly
mistra ČR, bylo přihlášeno 82 družstev z Čech
a Moravy v disciplínách 200 m, 500 m a 2 km.
V ženské kategorii se utkalo o titul 8 posádek.
Závodilo se celý víkend. Počasí nám od začátku neuvěřitelně přálo a to se odráželo nejen
na naší dobré náladě, ale jak jsme všichni doufali také ve snaze o co nejlepší výsledek. Vždyť
kdo by se nechtěl blýsknout medailí z národního šampionátu!
Sobotní rozjížďky se nám vydařily na jedničku, také ze semifinále jsme do finále postoupili ve všech disciplínách poměrně hladce.
Ale tam už jsme narazili na nejlepší tři týmy,
na které jsme těsně nestačili a nakonec skončili čtvrté ve všech třech disciplínách. Možná si
řeknete něco o smolné bramboře, ale pro nás
je to obrovský úspěch a zlepšení, ve které jsme
snad ani nedoufali. Vždyť například na 2 km
trati jsme zajeli za skvělých 12 min a s tímto
časem jsme nadmíru spokojené!
Domů jsme se vraceli s přesvědčením, že to sice těsně „necinklo“, ale že jsme naše milované
městečko znovu více zviditelnili na sportovní
mapě České republiky.
Za tým Dravých saní Lucie Jarošová
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R

odák ze Středomoří, rozmarýn lékařský nazývaný též rozmarýna lékařská (latinsky
Rosmarinus officinalis) je stálezelená léčivá
rostlina z čeledi hluchavkovitých. Jméno této
silně aromatické byliny keřovitého růstu pochází z latiny a znamená „mořská rosa“ nebo
„rosa moře“. Rozmarýn najdete divoce v přírodě v přímořských krajinách. Díky nádherné vůni, jeho vitalitě a pestrému využití je
oblíbenou rostlinou zahrad. Pěstovat se dá
i v květináči.

Rozmarýn můžeme použít sušený i přímo čerstvý. Stejně jako mnoho dalších rostlin je rozmarýn silnou alternativou k běžným způsobům léčby.
Z rozmarýnu se destiluje účinný éterický olej.
Používá se například k úlevě od úzkosti, při
poruchách trávení, bolestech hlavy, bolestech
kloubů, při nachlazení, při chřipce a mnoha
dalších zdravotních potížích. Rozmarýn se přidává do přírodních deodorantů. Silný nálev
z rozmarýnu a kopřivy můžeme použít k oplachování vlasů po umytí. Zlepší stav vlasů a pokožky, stimuluje krevní oběh, snižuje tvorbu
lupů a urychluje růst vlasů.
Pokud máme ucpaný nos a problémy s dýcháním, můžeme inhalovat výpary rozmarýnu
v horké vodě. Má antiseptické účinky a uvolní
nosní dírky.

Čaj z rozmarýnu zvyšuje duševní jasnost a pomáhá proti stárnutí. Pomáhá také proti pálení
žáhy, nadýmání, Lokálně se užívá při ekzémech, bolestech hlavy i kloubů. Snižuje nervozitu a šálek rozmarýnu je vhodný po vyčerpávajícím dni.
Rozmarýn je také velmi oblíbená a užitečná
rostlina v kuchyni a domácnosti. Oblíbený je
rozmarýnový olej nebo ocet. Rozmarýn se hodí na přípravu bylinkového másla, bylinné soli,
salátových dresinků. Použijeme ho v polévkách, omáčkách, při pečení chleba i přípravě
těstovin. 
Hezký čas s rozmarýnem
přeje Ivet Bylinka Podhradská

Karetní výklad na měsíc říjen
Röhrig Tarot
Doplňující karta je ze sady:
Myšlenky síly od Luise Hay.

P

rvní říjnové dny jsou ve znamení karty Velekněz. Je to mudrc, který se netrápí tím, co
bylo, ani tím co bude. Uvědomuje si přítomnost a nechává vše plynout. Neznamená to, že
máme vše nechat být a o nic se nestarat. Není
to lehkomyslnost. Je to moment, kdy se zastavíme a vnímáme vše jiným pohledem. Uvědomujeme si zkušenosti jako cestu, která se
nám postupně odkrývá. Kdybychom předem
znali, co nás čeká, ztratili bychom momenty
překvapení, možná bychom přestali doufat

a věřit a tím bychom se připravili o tvoření myšlenkou. Vše vzniká v naší mysli a je na nás jak
se chceme přizpůsobit. Dokážeme se změnit?
Změnit pohled na okolí, na sebe? Ponořte se
do svého nitra, tam najdete odpovědi.
Desítka Holí nám předává poselství, abychom
nezadržovali svou energii. Navazuje na zamýšlení se v předchozích dnech. Někdy odhalíme
své schopnosti, nalezneme smysl svého života a máme strach: „Co na to řeknou ostatní?“.
Odhoďte obavy a strach, řekněte sami sobě,
že si věříte a máte se rádi. Obejmout se a přiznat si, kým jsme je někdy těžké, stejně jako
prolomit své obranné zdi. Chrání nás před ublížením zvenčí, ale také nám brání vidět krásu
kolem sebe. A to je škoda.
Odhodláme-li se projevit své skryté talenty,
odhalit světlo, které v nás září, přinesou poslední říjnové dny velkou proměnu. Karta Smrt
je přerodem. Někdy velkým skokem v našich
životech. Je to ukončení a začátek. Smrt je
součástí života, nemá nahánět strach, je třeba
ji přijmout. Stejně jako den střídá noc. Aby se
něco zrodilo, musí něco zemřít. Přichází podzim a s ním stromy shazují listy, aby na jaře jejich větve znovu rozkvetly. Doplňující karta je
opravdu dodatkem k mým slovům: „Otevírám
životu nové dveře.“

Říjen nám přinese poznání prostřednictvím
Velekněze, dodá odvahu projevit své energie
a prolomit zdi v Desítce Holí a pomůže otevřít
nové dveře s kartou Smrt, která symbolizuje
znovuzrození.
Novoluní 9. 10. (vrcholí v 5:47 h),
Úplněk 24. 10. (vrcholí v 18:47h) 
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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forda jež je o něco více náročnejší na zapamatování a tak jej ani nebudu zmiňovat…
Při neléčené chorobě se stav zhoršuje a klaudikační vzdálenost se zkracuje. V pokročilejší
fázi je už stav velmi vážný a člověk má bolesti
nohou (či nohou) i v klidu (viz. stadium III. dle
Fontaina). Zúžené tepny už nedodají dost kyslíku ani bez zátěže.

Lékař radí
ICHDK
Ischemická CHoroba Dolních Končetin neboli zkráceně ICHDK je onemocnění relativně
časté a potenciálně nebezpečné. Řada postižených ho dlouho podceňuje, přitom si však
neuvědomuje že neléčená nemoc může vcelku
zbytečně vést až k amputaci dolní končetiny.
Ischemická choroba dolních končetin je strašně podobná angině pectoris. To, co se u anginy pectoris děje v cévách zásobujících srdeční sval (koronární tepny), se u ICHDK děje
v tepnách zásobujících dolní končetiny, a to
na úrovni pánevních, stehenních i bércových
tepen. Podstatou je děj nazývaný ateroskleroza, zjednodušeně řečeno jde o ukládání tuků
do stěn tepen, čímž dochází k jejich zužování.
Zúžené tepny nejsou pak schopny do cílového
orgánu dopravit dostatek kyslíku, a to zejména
při fyzické zátěži. Rizikové faktory jsou ICHDK
jsou de facto rizikovými faktory vzniku aterosklerozy – je to kouření, cukrovka, vysoký
krevní tlak a vysoký cholesterol.
Dle projevů můžeme rozlišit více stupňů choroby. Zpočátku se nemoc neprojevuje nijak,
tepny jsou tukovým plátem zúžené jen mírně
a dotyčný o své nemoci vůbec neví. V druhé
fázi nemocnému začne vadit chůze. Při pohybu se zvyšují nároky tkání dolní končetiny
na kyslík, zúžené tepny ho však nedoručují
v patřičné míře, dolní končetina začne strádat
nedostatkem kyslíku a přijde bolest – tomuto
stavu se říká ischemie. Bolest donutí člověka
zastavit a pak za chvíli vyzmizí. Stane se tak
proto, že končetiny odpočívajícího člověka už
tolik kyslíku nepotřebují. Když se ovšem člověk
znovu rozejde pak se po určité vzdálenosti se
celý proces opakuje. Tyto typy bolestí označujeme jako klaudikační bolesti a vzdálenost,
kterou člověk ujde mezi bolestí vynucenými zastávkami, označujeme jako klaudikační
vzdálenost. ( Pro znalce a vášnivé puntíčkáře
přidávám dělení dle Fontaina – I. stadium
asymptomatické stádium, II. stadium rozdělené na IIa – klaudikace nad 200 m, IIb klaudikace pod 200 m, III. klidová ischemická bolest,
IV. stadium kožní nekrózy, defekty, gangrény).
Pro zajímavost mimo Evropu v angloamerické
literatuře se používá častěji dělení dle Ruther-
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Poslední a nejtěžší fáze se označuje jako „kritická končetinová ischemie“. Pacient nejenže
má bolesti i v klidu, ale začíná se projevovat
dlouhodobý nedostatek kyslíku. Tkáně na noze začínají odumírat, tvoří se na nich rány
a vředy. Tkáně jsou náchylné k bakteriální infekci a infekce může celý stav dále komplikovat vznikem nebezpečné gangrény – IV. stadium dle Fontaine.
Existuje i velmi závažná forma ICHDK známá jako Lerichův syndrom. Detaily nechám,
ale v rámci délky textu tajemstvím a budou
na doptání osobně v naší ordinaci J.
Jak se toto onemocnění stanovuje? Za prvé
vyslechneme pacienta a zajímáme se zejména
o charakter bolestí nohou. Zajímá nás hlavně
vzdálenost, jakou pacient zvládne ujít a při
dlouhodobém sledování tak navíc může zhodnotit postup či ústup choroby. Součástí vyšetření by mělo být hmatání pulzu nad velkými
tepnami dolních končetin, protože vymizení
pulzací doprovází jejich závažná zúžení a uzávěry. Je dobré vyšetřit krev na hladinu cholesterolu, změřit krevní tlaky na rukou i na nohou
kotníkových tlaků – a tím stanovit ABI index
(u nás v ordinaci toto znají hlavně diabetici
u nichž je toto vyšetření hrazeno zdravotní
pojišťovnou jednou ročně), a pak samozřejmě
vyšetřit cévy na nohách pomocí UZ. Přesnějšími vyšetřeními je CT angiografie a invazivnější angiografie, které přesně ukážou zúžená
a uzavřená místa tepen.
Prevence je totožná s prevencí aterosklerózy –
zdravý životní styl, zanechání kouření!!!, omezení příjmu živočišných tuků v potravě, důsledná léčba diabetu, dostatek pohybu, apod.
Komplikací ICHDK je náhlý uzávěr tepny. Tento
stav je v podstatě obdobou infarktu myokardu srdce. Může se stát, že na místě ložiska
aterosklerózy se náhle vytvoří krevní sraženina a celou tepnu uzavře. Končetina najednou
ztratí veškeré zásobení a to prostě tkáně špatně nesou. Tento stav se projeví bez ohledu
na to, zda člověk v dané chvíli jde nebo stojí,
či odpočívá. Objeví se náhlá prudká bolest
nohy, která neustává, a navíc dojde k vymizení
periferní pulzace. Noha zbledne a je studená –
protože do ní neteče žádná krev. V této chvíli
si musí člověk bez odkladu zavolat záchrannou službu, protože lékaři se mohou pokusit
nejrůznějšími metodami (speciálními léky/chirurgicky/odsátím) sraženinu odstranit. Pokud
k toamputovat.
V prvních stádiích lze nemoc léčit velmi jednoduše – pacient dochází na pravidelné kontroly

a je poučen o prevenci. Měl by dostat léky
proti srážení krve, aby se zabránilo náhlému
uzávěru tepny krevní sraženinou – používají
se hlavně preparáty obsahující kyselinu acetylsalicylovou různé názvy stejného léku jsou
Aspirin, Anopyrin, Godasal a Stacyl nebo preparáty obsahující sloučeninu clopidogrel jako
je Plavix, Trombex, Zyllt aj.
Kromě toho předepisujeme léky na snížení
hladin cholesterolu (zejména pak statiny Rosucard, Atoris, Fenofix, Ezetrol, Sortis, Simvastatin, Cholib a mnoho dalších), léky zlepšující
prokrvení rozšířením cév (např. Enelbin), léky
na snížení krevní tlaku a tak dále. Terapeutickým řešením je provedení angiografie, která
ukáže zúžená místa cév a kromě toho umožní
jejich rozšíření pomocí angioplastiky a stentů.
Jsou ovšem možné i cévně–chirurgické zákroky, při kterých se vytváří cévní spojka přemosťující zúžení tepny (tzv. bypass). V pokročilých
stádiích nemoci je bohužel mnohdy nutná amputace dolní končetiny neschopné života. 
MUDr. Eduard Benc

Informace
očkování na chřipku
Dále bych rád připoměl, že se blíží začátek očkovací sezóny na chřipku. Letos
bude nově z veřejného pojištění plně
hrazena vylepšená vakcína na chřipku
vaxigrip tetra u všech pacientů, kteří
spadají do bezplatné očkovací skupiny
tj. všem osobám nad 65 let věku, dále
pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce
a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo
diabetem, pacientům po splenektomii
nebo po transplantaci krvetvorných buněk.
Pokud se pro očkování rozhodnou, bude
pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném zdravotním
pojištění platné od 1. ledna 2010) i její
aplikace.
Od roku 2010 je z veřejného zdravotního
pojištění očkování hrazeno také osobám
umístěným v léčebnách dlouhodobě
nemocných, v domovech pro seniory,
v domovech pro osoby se zdravotním
postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.
Informace o cenách očkování pro samoplátce jsou dostupné přímo v ordinaci
PL. cca 320kč. Vakcíny by podle nejnovějších informací měli být k dispozici
již od posledního zářijového týdne. Neodkládejte tedy prosím tuto možnost
a chraňte se včas před možných nebezpečím.

Z činnosti SDH
účastnit v sedmi lidech, nakonec úkoly uložené organizátory zvládnul v počtu tří, kteří
ráno přišli na hasičárnu. Po hodinách jednání, které se táhly celým měsícem, s vedením
obce Horní Dvořiště, Vyššího Brodu, Klubem
vojenské historie a jinými subjekty, to pro mě
bylo veliké zklamání. Za sebe děkuji všem dalším dvěma členům SDH, kteří podpořili tuto
věc a přispěli k tomu, aby národ nezapomínal
na svou minulost.
• 26. 5. jsme zajišťovali stanoviště na Dětském
dni. Postavili jsme barikádu z vraků, stříkali z proudnice C a stříleli z děla, které nám
ochotně zapůjčilo občanské sdružení Lipen.
Těm patří nemalý dík. Pomohli nám.

Vážení čtenáři Vyšebrodského zpravodaje!
Opět se na Vás obracím s článkem ze života činnosti dobrovolného hasičstva ve Vyšším
Brodě. Celé prázdniny jsme ničím do zpravodaje nepřispěli, proto tento článek bude trošku obsáhlejší. Statistiku v tomto článku shrnu
opravdu stručně. Můžete ji vidět v přiložené
tabulce. Pro úplnost ji uvádím od začátku roku 2018.
Zásahy dle druhu MU 1. 1. – 21. 9. 2018
Druh MU

počet

hodiny

Dopravní nehoda
Ost. mim. události
Ost. Pomoc
Planý poplach
Požár
Techn. pomoc
Únik nebez. látky
Únik ropných látek
Celkem

21
1
3
1
9
14
2
1
52

38:30
0:10
1:29
0:44
13:27
14:02
1:49
0:10
70:21

Za sbor mohu vykázat celkem pestrou směsici činností, z nichž budou některé stručně
popsány:
• Okresní sněm v Malontech. Na toto zasedání
jsem dorazil 13. dubna a nejpodstatnější informace, kterou jsem se zde dozvěděl, byla,
že dojde k obměně členských průkazů a že
spolková činnost hasičstva upadá, protože je
nepodporuje vláda, samospráva, a protože
vymírají ročníky 1936 – 1940. Naštěstí jsem
neměl šoféra. Myslím, že v opačném případě
bych v zaměstnání nahlásil minimálně dva
dny dovolené na zotavenou. Guláš byl dobrý.
• Den poté (14. 4.) se konal sběr železného šrotu. Musím za naše SDH vskutku upřímně poděkovat všem obyvatelům našeho městečka,
že opět přispěli hasičům nemalou a záslužnou měrou starého železa. Opravdu si této
podpory vážíme a musíme uznat, že výtěžek z této akce představuje podstatný příjem
na naši spolkovou činnost. Nemalý dík patří

i městu Vyšší Brod, jehož samosprávní orgán
nám pomohl zapůjčením techniky a obecným dobrozdáním. Osobně si myslím, že město je rádo, že jsme užitečný spolek, který se
snaží vlastním přičiněním získat prostředky
na své fungování. Musím přiznat, že bez občanů a dobré vůle z radnice bychom toho nebyli
schopni. Ještě jednou všem v úctě děkuji.
• Další akce se konala 21. 4., kdy jsme uklízeli
po sběru železa.
•
5. 5. jsme přijali pozvání na svěcení nové
hasičské techniky v Mladé Vožici. Se sborem
ve jmenovaném městě vedeme dlouholetou družbu. Sešli jsme se na jejich hasičárně
a po živelné exkurzi jsme se vydali na pochod
městem na náměstí, kde proběhl důstojný
obřad svěcení nové techniky. Největším přáním každého hasiče i jeho blízkých je v tom,
aby se s automobilem, s nímž odjel, vrátil
v pořádku zpátky. Do toho to přání jsou zahrnuti i jeho kamarádi. Na přednější místo
než on sám.
• 6. 5. hned den po akci ve Vožici jsme přijali pozvání našich rakouských kolegů na slavnosti
Svatého Floriána, světce, který chrání svým
blahosklonným patronátem nejen hasiče,
ale i ostatní řemeslníky, jejichž práce souvisí
s ohněm. Absolvovali jsme pochod Bad Leonfeldenem, mši v místním kostele a posezení
na zbrojnici. Z těchto příhraničních setkání
mám vždy dobrý pocit. Pomáhají vzájemnému pochopení a snad zabrání hrozbám, které
právě z nepochopení těch druhých vycházejí.
S Freiwillige Feuewehr v Bad Leonfeldenu pokračujeme v krásné spolupráci, kterou začali
ti, z nichž už mezi námi někteří nežijí a neexistují.
• 12. 5. jsme pomáhali s uskutečněním běžeckého závodu Vltava run.
• 19. 5. se v Horním Dvořišti konala akce Živé
obrazy. Kdo tam byl, ví, o čem je řeč. Jednalo
se o rekonstrukci událostí z období Druhé
světové války. Náš sbor, jenž se měl akce

• 9. 6. byla naplánována hasičská soutěž v požárním útoku. Na schůzi, která se konala před
soutěží, přišlo 9 lidí a na soutěž samotnou se
přihlásila dvě družstva. Pro všeobecný nezájem jsme se rozhodli soutěž zrušit. Po letech.
Omlouvám se tímto představitelům našeho
města, kteří nechali na naši žádost Staré hřiště, kde se soutěž koná, posekat. Je mi to líto.
Koupili jsme i trofeje…Nevím, co se s lidmi
děje…Přijeli za námi hasiči z Plzně Škvrňan.
O tom, že soutěž nebude, věděli a přijeli tedy
na návštěvu. Sehnali jsme sud piva, upeklo se
maso a vůbec: byl to fajn večer.
• 16. 6. naše družstvo zajistilo stanoviště na Holinkiádě. Osobně jsem nevěřil, že dáme dohromady lidi, ale povedlo se. Do kempu přijeli
naši kluci s cisternou a na ukázku předvedli
vyproštění zraněné osoby z havarovaného
automobilu. Za organizaci stanoviště na Holinkiádě děkuji Ríšovi Hurdovi, který se nesmířil s tím, že se této akce nebudeme účastnit,
a sehnal družstvo. Já jsem byl pryč.
• 28. 6. naše družstvo předvedlo taktéž ukázku
vyproštění z převráceného auta pro základní školu v Horní Stropnici, s jejímž sborem
udržujeme také přátelství. Společně jsme
po ukázce udělali dětem poutavou přednášku. Žáci si mohli naše nástroje osahat. Oči sice
vidí, uši slyší, ale ruce si pamatují to, co oči
a uši nedokážou zachytit.
• 11. 8. jsme navštívili hasičskou zábavu v Přední Výtoni.
• 18. 8. jsme uspořádali tradiční plavbu po Vltavě z Vyššího Brodu do Rožmberka s rakouskými hasiči. Nikdo se nám neutopil a to jsme
na hasičárně oslavili.
•
15. 9. jsme uspořádali výlet s rakouskými
hasiči na Hlubokou nad Vltavou. V ranních hodinách se nás sešlo 28 a s dobrou
náladou vyrazili směr cíl. Navštívili jsme zámek Hluboká, poobědvali v hotelu Bakalář, jehož obsluha v nás zanechala příjemný
dojem, provedli inspekci do hasičské zbrojnice, shlédli expozici v loveckém zámečku
Ohrada a poškádlili se se zvířátky v ZOO.
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Výlet dále pokračoval na náměstí, kde probíhaly slavnosti vína a hlavně burčáku. Zde
jsme se setkali s panem senátorem a starostou Hluboké Jirsou. Na naší zbrojnici jsme
výlet okolo sedmé hodiny zhodnotili a přišli jsme k závěru, že den se vydařil. Musím
na těchto stránkách poděkovat panu Pavelcovi za poskytnutí autobusu, Kájovi Viktorínovi, že nás tím autobusem bezpečně transportoval, Národnímu památkovému ústavu,
správě zámku Hluboká, dále provoznímu hotelu Bakalář, hlubockým hasičům a panu Jirsovi. Všichni nám vyšli vstříc a pomohli nám.
Vždycky, když se podaří vyjednat nějakou nezištnou pomoc od lidí, kteří nám nic nedluží
a vyjdou nám vstříc jen proto, že chtějí, řeknu
si: „Honzo, ještě je to dobrý.“
Mezi tím jsme si zastříhali společně s jednotkou z Loučovic do autovlaků. JPO Loučovice
prokázala zájem poznat postupy zásahů při
dopravních nehodách. Loučovičtí kluci jsou
zvídaví a jejich nadšení pro věc jim můžeme
závidět. Snad sestavíme společně soutěžní
mančaft. S kluky z Přízeře a z Loučovic spolupracujeme na poli činností JPO i jinak. Příkladem jsou společná cvičení pro nositele dýchací techniky. Mnou dříve zmiňovaný výstup
na Jakobínku po lešení nebyl akcí ojedinělou.
Nyní se chystáme na cvičení v areálu Nové
roty na Mnichovicích, kam půjdeme bloudit
chodbami 29. 9. 2018.
Našemu městu pomůžeme se zajištěním tradičního Lampionového průvodu, který se bude konat 19. 10. 2018. Dále plánujeme účast
na rozvozu Betlémského světla, konání Výroční schůze po Novém roce a Hasičský ples, jenž
bude v únoru 2019.
Bylo mi řečeno od několika občanů Vyššího
Brodu, že statistiky výjezdů a výtah z naší činnosti je sice věc hezká, ale že bych měl do zpravodaje sem tam připojit i nějaký příběh ze zásahu. Protože vodácká sezóna se u nás na rázu
léta velmi podepisuje, jeden příběh k tomuto
tématu přidám.

Léto s Royalem

Vloni v létě jsme byli povoláni na likvidaci nebezpečného hmyzu v hotelu na Studenci. Přijeli jsme na místo určení v družstvu o velikosti
tří mužů (velitel – já, strojník – Josef Hečko
a hasič – Evžen Winkler st.) a průzkumem jsme
zjistili, že obtížným hmyzem jsou vosy, které
se zabydlely v podhledu nad štítem. Proužkované mršky vykazovaly značnou agresivitu
a pronikly do pokojů v podkroví, kde ohrožovaly a pobodaly i nějaké hosty. Na terase
v průčelí domu jsme postavili žebřík, zjistili,
že vosy nepronikají do půdního prostoru a jali
se je zlikvidovat insekticidem. Sotva jsme započali, operační důstojník nás jako nejbližší
jednotku odvolal k rybářské restauraci k nehybnému muži v raftu. Byli jsme vzdáleni dvě
až tři minuty a proto jsme se urychleně dostavili na místo.
Na terase hospody sedělo asi 20 lidí, z nichž
část tvořili mladí muži. Asi v jedné třetině šířky
říčního koryta uvíznul na kamení raft, z něho
trčely dvě nohy. Vypadaly ztuhle. Nahlásili
jsme operačnímu důstojníkovi vysílačkou situaci a šli jednat. Dobrodil jsem se k lodi a v ní
ležel muž okolo 55 – 60 let. Barvu měl normální, vykazoval známky života a chrápal. Nabral
jsem do rukou vodu z řeky a chrstnul mu ji
do obličeje. Zamručel. Dvě lehké facky ho probraly. Opravdu lehké. Řekl jsem mu, že jsme
hasiči a přišli jsme ho zachránit. Odpověděl
s opileckým úsměvem, že je to od nás hezký
a blaženě zavřel oči. Dotáhnul jsem raft ke břehu a hodil Josefovi a Evženovi koníčkovací
šňůru. Chlapi dovlekli raft k místu na břehu,
které bylo upraveno pro přistávání plavidel.
To už přijela na houkačky záchranná zdravotnická služba a jednotka hasičů z Rožmberku
– Přízeř. Sotva jsem si vyždímal kalhoty a vylil
vodu z bot, přiletělo jako s větrem o závod
Rendez vous vozidlo s doktorem. Policejní hlídka samozřejmě nechyběla. Chlapi vytlačili a vytáhli opilce po dřevěných schodkách k sanitce
a několikrát ho zachytili, aby se nepřevrátil dozadu a nezaplul zpátky do řeky. ZZS si zachráněného převzala a naše úloha skončila. Vrátili
jsme se na hotel a skoncovali to s vosami.

L

Ukázalo se, že onen šťastný Plaváček jel s kamarády vodu, v Rožmberku přebrali, on se odpotácel k odpočinku do lodi, ta se odpoutala
(snad sama) od kotvícího zařízení a odplula.
Vše dobře dopadlo, ale! Byla odkryta část českokrumlovského okresu, a nedej Bože, kdyby
se v tu chvíli stalo něco vážného jinde. Ve výsledku tato mimořádná událost zaměstnala tři
hasiče z Vyššího Brodu, družstvo z Přízeře (asi 4
lidi – už se nepamatuji), dva příslušníky hlídky
Policie ČR, osádku jedné sanitky a lékaře, který
držel pohotovost. A proč!? Protože z dvaceti
hrdinů, z nichž minimálně třetinu tvořili mladí
muži a muži středního věku, nikdo nedokázal
položit pivo či kafíčko a jít se podívat k té lodi,
co se děje. Stačilo toho chlapa proplesknout,
probudit, dovést na terasu a nalít do něj kafe. Ležel na palubě na zádech, a kdyby začal
zvracet, hrozilo by riziko, že tráveninu vdechne a my bychom vskutku tahali mrtvolu, k níž
jsme byli původně zavoláni. Ty tři minuty mohly mít fatální následek.
Dnes opravdu stačí zvednout mobil a zavolat
k mimořádné události složky IZS. Ale stačí to
i po lidské stránce? Opravdu nechá většina
svědků někoho umřít, protože se k němu bojí
jít, nebo se jim nechce? Nejlepší je si takovou
senzaci ještě natočit…Věřím, že většina lidí takových není. Kdyby ano, neměli bychom jako
lidstvo šanci. Svědkové se vám vymluví, že se
báli traumatu, které by je mohlo postihnout.
Stojí záchrana lidského života za vlastní trauma? Tento jev se prý navíc vyvine jen u velice
malého procenta zachránců či zasahujících.
Myslím, že z naší jednotky tím netrpí nikdo.
Mám trauma z toho, že mě jednou může zabít
cizí strach, lenost, či lhostejnost. Ale s tím se
srovnám. 

S pozdravem
Honza Poláček, starosta SDH a velitel družstva
JSDHO

etošní léto jsme strávili na několika výletech. První z nich prověřil
naši fyzičku. Ušli jsme 27 km po hřebenovce z Nového Údolí přes Třístoličník, Trojmeznou, Plechý až do Nové Pece. Krásné výhledy, skvělé
jídlo, historie místa, po kterém se procházeli lesníci, stavitelé plavebního kanálu, převaděči i spisovatelé. Druhý výlet nás zavedl na rakouskou
stranu Novohradských hor k největšímu a nejvýše položenému rašeliništi Tannermoore. Cestou jsme našli pár kešek, za kterými jsme museli
do mokra. Výhled ze skalisek byl úchvatný stejně jako koupání v rašelinovém jezeře Rubenerteich. V srpnu jsme se vydali na do lanového
centra na Libíně. Po nasazení výstroje jsme se octli v korunách stromů.
Překonali jsme několik překážek a na závěr si dali fliyng fox s deseti
sjezdy. Výlet jsme zakončili na rozhledně. Na konci srpna jsme si dali
dvoudenní puťáček na rozhraní Novohradských hor a Šumavy. Učili
jsme se najít vodu v přírodě a správně ji upravit k pití. Uvařit si na plynu, najít vhodné místo na přespání a postavit přístřešek. Léto jsme
zakončili víkendem na plachetnicích, večerní jízdou, koupáním, záchranou tonoucího. A co nás čeká na podzim? Pravidelná klubová setkání,
víkendovka, výprava do podzemí, účast na závodu a další aktivity.“ 
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Vltava si oddechla
roce. Ovšem stále je třeba apelovat na nezodpovědné vodáky, aby s sebou na vodu nevozili
sklo. Těžko se hledá a rozbité láhve jsou nebezpečím, které číhá na dně řeky. Pod vltavskými
jezy může pak dojít k poranění těch méně
šťastných.
Počasí všem na úklid přálo, a tak lze jen dodat
vodácké AHOOOJ a příští rok zase na viděnou. 

kt

P

řes dvě stovky dobrovolníků se sešlo
15. září, aby vyčistilo řeku z Vyššího Brodu
až do Boršova.
Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s půjčovnami a kempy na Vltavě pořádalo již dvacáté
čtvrté čištění. Dobrovolníci se sjeli z celé re-

publiky. Trochu mi to připomíná bitvu hrstky
spartských vojáků, která se bránila proti hordám perských nájezdníků u Thermopyl. U nás
přes dvě stě čističů proti desítkám tisíc vodáků.
Řeka byla vyčistěna od necelých dvou tun odpadů. I přes dlouhou a silnou sezonu je nutno
dodat, že odpadu bylo méně než v minulém
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Čtenářský koutek
Larsson Asa – Pax 9
Konec se blíží! Hladina magie a napětí v devátém díle série PAX stoupá!
Sands Kevin – Alchymistova šifra
Do Londýna dorazila černá smrt a celým městem se šíří nemoc a strach. Pokud nějaký lékárník nepřijde s opravdu účinným lékem, čeká
město podle tajemného proroka zkáza.
Ščerba Natalja – Časogram
Časodějný svět je v ohrožení: Astragor, nepřítel eflarských hodinářů se vrátil a touží po pomstě.
Maas Sarah – Dvůr trnů a růží
Když Feyre zabije v lese vlka, zaútočí na ni podivný tvor. Odvleče ji do svého doupěte, které
se ukáže být jiným světem.
Léto se přehouplo do podzimu a já Vám nabízím jen zlomek z nových knih, které se
na podzim objevily na knižním trhu. I tak Vám
přeji příjemné a ničím nerušené čtení.
R. Ouředníková

Hlaváčková Kristina – Podsvětí
Napínavá fantasy s nádechem detektivního
příběhu, přenese čtenáře spolu s hlavní hrdinkou Sam do tajemného Podsvětí, kde se odehrává boj o tajemný Artefakt.

pro děti:
Liput Przemslaw – Rok ve školce
Leporelo

komiksy:
Malý princ a Gehomova planeta
Malý princ a planeta polykače
Malý princ a planeta Okidů
Anča a Pepík 5

Pawlak Pawel – Kostík
Seznamte se s Kostíkem, který může působit
trochu smutně. Ale nebojte! Vše se v dobré obrátí, když Kostík potká stejně osamělou holčičku Rozárku. Pro oba je jejich setkání začátkem
mimořádného přátelství, ve kterém se prolíná
svět živých a mrtvých.
Mornštajnová Alena – Strašidýlko Stráša
Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy,
zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne
jinak než Stráša.
Quis Josef – Letní případ
Detektiv Koumes je zpět na scéně. Tentokrát
pátrá po ztraceném strýci svého kamaráda.
Lobel Arnold – Prasátko na útěku
Prasátko si spokojeně žilo na malém statku.
Když se statkářka pustila do velkého úklidu
a zbavila se i bahnitého rybníčku, prasátko
uteklo.
Procházková Iva – Myši patří do nebe
Myši patří do nebe... ale jenom na skok! Dobrodružství myšky Šupito.
Krůta Jan – Vyhrávat potichu
Parta kluků a holek z vesnice Podolí má svoje
tajné bratrstvo, svůj tajný bunkr, zločin a trest
a fotbalové hřiště u lesa. A všechno se točí kolem Ondry, Honzy a jejich táty, vysloužilého
brankáře a trenéra. Když se vyhrává, řve se radostí. Ale jejich táta umí vyhrávat i potichu.
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detektivky pro dospělé:
Indridason Asnaldur – Noc nad Reykjavíkem
Erlendur Sveinsson vyšetřuje svůj první případ.
Je u policie úplným nováčkem a jako pochůzkář slouží v ulicích Reykjavíku.
Pattersson James – Pastýř
Pátrání po dvou zločincích zavede detektiva
Jacka Morgana do města hříchu Las Vegas,
které přitahuje lidi všeho druhu a především
ty, kteří mají co skrývat.
Thiels Lone – Žena, po které se slehla zem
Brutální deportace nelegálních imigrantů, mezinárodní korporace, pokusy na lidech, zázračný lék na nadváhu a dokonce iránský jaderný
program… Tyto události spojuje více, než se
může na první pohled zdát.
Niedl František – Inspektor Prevít
Timothy Prévit není někým, kdo by oslňoval
své okolí. Není oblíben doma ani v zaměstnání. Jeho nadřízení ze 17. newyorského policejního okrsku by se ho rádi zbavili, ale to není
dost dobře možné, protože má nejvyšší procento objasněných případů. Nemá rád zbraně,
ale když je třeba, dokáže svého protivníka zabít tím, co je zrovna po ruce.
Jirotka Antonín – Vražda za oponou
Jak snadno se z pohodového léta s příchutí
piva a bohémské atmosféry stane detektivní

vyšetřování? A jak se vypořádat s tím, že se
ocitnete v roli hlavního podezřelého?
Perry Sarah – Nestvůra z Essexu
Nestvůra z Essexu je román o svobodě, poznání, přátelství a lásce, o ideálech a vysokých cílech i o protikladech, které se přitahují.
Körnerová Hana – Pozlacená klec
Paříž 1868. Terezina rodina neodmyslitelně patřila k výkvětu druhého císařství. Ale všechno
se změnilo v okamžiku, kdy otec – notorický
hráč – prosázel většinu majetku. Po jeho smrti
musí Tereza čelit tvrdé realitě.
Tremblay Larry – Citrusový sad
Ahmed a Azíz jsou dvojčata, a oba by mohli
poklidně žít ve stínu citrusovníků, kdyby jednoho dne z nebe nepřilétla bomba a kdyby
jejich prarodiče nezemřeli v domě, srovnaném
se zemí. Do citrusového sadu přicházejí muži
a žádají pomstu za prolitou krev.
Štifter Jan – Sběratel sněhu
Tři časové linie, tři generace a i osudy mnoha
lidí, se kterými si pohrála historie, se prolínají
v jeden strhující příběh, v němž se vrací lidé
z dávných dob, protože minulost zůstala nedořešená. S posledními přeživšími se však musí
definitivně přihlásit o slovo.
Backman Fredrik – My proti vám
Román vypráví o měsících následujících
po událostech, které otřásly Medvědínem
v předešlé knize. Bude se říkat, že toho roku
přišlo do Medvědína násilí, ale není to pravda.
Násilí tam totiž už dávno bylo.
Mercier Jean – Pan farář má krizi
Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta, přichází postupně o všechny iluze spojené se svým kněžstvím. Čemu po letech dennodenně čelí? Dvěma rozhádaným ženám, jež
se starají o květinovou výzdobu kostela. Petici
věřících, protože si některé z nich dovolil požádat, aby přišli ke zpovědi. Vyčerpávajícímu
schůzování a papírování i stěží skrývanému
pohrdání…
Třeštíková Radka – Veselí
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě
možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat.
Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě.
Protože doma jsou odpovědi.
Donátová Uljana – Taková ženská jako já
Evelína a Johana mají dost důvodů se nenávidět – zamilovaly se totiž do jednoho muže.
Nyní však mají dobrý důvod spojit síly. Věc má
ovšem háček. Evelína se krátce po své smrti
objeví u Johany jako duch. A v téhle neobvyklé
situaci se zrodí přátelství, díky němuž se obě
pustí do nelehkého úkolu.
Moyes Jojo – Zakázané ovoce
Poklidné přímořské městečko Merham se ještě
vzpamatovává z následků druhé světové války, když poklidné místní vody rozčeří příchod

bohémské skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do moderního,
na tu dobu architektonicky výstředního domu
na pobřeží.
Kearsley Sussana – Ohnivý pták
Příběh lásky, odvahy a vykoupení.
Fischerová Daniela – Želvou proti zdi
Sbírka Daniely Fischerové přináší šestatřicet
mistrně pointovaných povídek. Vyprávějí o lidských vztazích, o náhodě, o lásce nešťastné
i šťastné, o té první i o té poslední.

Knižní tipy
Na podzim vyvrcholí na mnoha místech
oslavy 100. výročí založení republiky. Při
mnoha příležitostech jsme si připomenuli i události z let 1938, 1948 nebo 1968.
Na knižních pultech se objevilo nesčetné
množství publikací na toto téma a já Vám
nyní chci nabídnout některé z nich.
Emmert František – Zrození republiky
Národní revoluce 1918.
Suchánek Jiří – Mobilizace ve fotografii
Armáda a stráž obrany státu v letech 19381939.
Emmert František – Rok 1968 v Československu

Táborská Dita – Malinka
Román Malinka je především svižně a vtipně
vyprávěný příběh, který s nesmlouvavou naléhavostí zobrazuje krizi lidské identity, zamýšlí
se nad její podstatou a právem na ni. Rodičovství v mnoha podobách se v něm vymyká definicím. Postavy románu se navzájem potřebují
k životu, ale ten je často škodolibě plácá přes
prsty.
Staveley Brian – Poslední smrtelné pouto
Kronika Netesaného trůnu vrcholí třetím a posledním románem. 

Československé legie 1914–1920
Katalog k výstavám Československé obce legionářské. Výstavy proběhly i v našem městě.
Brdečková Tereza – Můj osmašedesátý
Kniha přináší pětadvacet příběhů v autentických vzpomínkách slavných, ale i neznámých, obyčejných hrdinů, kteří neváhali
bránit svobodu a demokracii. Pamětníkům
a vypravěčům této knihy, stejně jako mnohým dalším v roce 1968 zasáhla do života
okupace vojsky Varšavské smlouvy, často
tragicky.
Emmert František – Zlomové osmičky
Unikátní publikace zachycuje ty nejzásadnější okamžiky na dobových snímcích a dává nahlédnout do dění těchto čtyř zlomových let.

Krokusiáda
Nevíte co s nedělním dopolednem? Pojďte s námi zkrášlit
park a zasaďte si svůj krokus pro jarní potěchu oka i duše.
Rádi bychom Vás pozvali v neděli 21. října 2018

na „IX. parkové krokusování“.
KDY: 21. 10. 2018
ČAS: v 10:00 hod.
SRAZ: v městském parku
S SEBOU: malý kyblíček na substrát, lopatku, motyčku či jiného Vašeho
oblíbeného sázecího pomocníka, rukavice, dobrou náladu, celou rodinu nebo kamaráda.
ZAJIŠTĚNO BUDE: 2.500 krokusů !!!, substrát a drobné občerstvení
Případné dotazy zodpoví pí. Ouředníková tel: 728 060 073 

Přednáška s promítáním
Reemigranti: rumunští Slováci a jejich příchod do pohraničí
Povídání s Radkem Ocelákem, M.Sc.
sobota 20.10. v 15 hod. v Klubu pod kinem
Přednáška s promítáním nás zavede k Rumunským Slovákům, jejichž předci v 1. pol. 19 stol.
osídlili lesnaté kopce Sedmihradska, po 2. sv. válce v počtu několik tisíc rodin reemigrovali
do Československa. Kniha, kterou přednášející letos na podzim vydává, je sedmdesát let
po příchodu reemigrantů vůbec první shrnující prací na toto téma a bude na místě k zakoupení. 

Knihovna
v sobotu

sobota 27.10. otevřeno od 9 – 12 hod.
Nově je pro Vás knihovna otevřena
ve zkušební době a to každou
čtvrtou sobotu v měsíci. 

Podvečerní
čtení
Opět se setkáme při podvečerním čtení
spojeném s výtvarnou dílnou.
čtvrtek 11. 10. v 18 hod, v knihovně
S sebou přezůvky, kamaráda a dobrou náladu.
Vhodné pro děti starších 5 let.
Budeme se těšit 

Vernisáž
Vernisáž k zahájení výstavy
začneme přednáškou Mgr. Iva Kareše
o elektronické knize,
z níž naše výstava vychází.
3. 10. v 18 hod. v Městské knihovně

Výstava
Kohoutí kříž: Šumavské ozvěny
3. – 31. 10.
v Městské knihovně
Elektronická kniha Kohoutí kříž
Jihočeská vědecká knihovna 2001 – 2018
překlady a české texty Jan Mareš,
elektronická verze Ivo Kareš
http://kohoutikriz.org
Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích zpřístupňuje od roku 2001
na webu elektronickou knihu Kohoutí kříž,
věnovanou šumavské německé literatuře.
Publikace zprostředkovává literární obraz
Šumavy v dílech německy píšících autorů
a současně tak odráží kulturní a společenský vývoj oblasti, která je specifická svou
polohou na pomezí tří států a dvou jazyků,
svou historií i současností. 
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Výhra z Plavidel opět pomáhá
P

rvní zářijový den proběhl 46. ročník Plavby kuriózních plavidel.
Pro LIPEN, partu nadšenců z Lipna nad Vltavou, to byla 10. účast.

V duchu hesla akce „Postav kocábku, sestav posádku a vyhraj 20.000 Kč“
jsme tak udělali a opravdu vyhráli. Téma Švejk jsme si vybrali cíleně
ke 100. výročí založení republiky.
Za desetiletou éru to pro LIPENy bylo 4. vítězství. V roce 2015 a 2017
jsme výhru věnovali konkrétním osobám. Jinak tomu není ani letos.
Peníze darujeme Sárince Kortišové z Lipna nad Vltavou, které bylo diagnostikováno psychomotorické onemocnění a Centrální hypotonický
syndrom. Věříme, že i tato malá finanční kapka přispěje k dalšímu kroku
v jejím vývoji. Sárince a celé její rodině držíme palce. 
Za LIPENy Lucie Bravencová

Mraky, déšť, bláto a plavidla
J

iž 46. ročník plavby kuriózních plavidel se
nesl ve skvělé náladě a nepřízeň počasí to
nemohla změnit.

Opět se potvrdilo, že plavci jsou tvrdá parta
plná recese a smíchu a vydatný déšť na tom
nic nezměnil ani na startu, ani v cíli ba ani při
večerní zábavě.
Poděkování všem sponzorům a partnerům.
Také velké dík celému organizačnímu týmu,
záchranářům, lékařům. Ovšem největší dík
a klobouk dolů patří plavcům, neboť bez vás
by to nešlo.
A na závěr zpráva, kterou zveřejňujeme nejraději. Hlavní cena 20.000 Kč opět putovala
na dobrou věc. Dokud jsou mezi námi takoví lidé, svítí slunce, i když leje. 46. plavba je za námi!
Ať žije 47. Plavba kuriózních plavidel. kt
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Pension & Restaurace Inge Vyšší Brod
zaměstná
spolehlivého a šikovného pracovníka / pracovnici
na pozici

Poslední pozemek v lokalitě
ZTV Pod vodojemem
na prodej.

kuchař
kuchařka

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 25. 9. 2018
schválilo záměr odprodat na výstavbu rodinného domu
pozemek p.č. 1194/6 o výměře 813 m2 v k.ú. Vyšší Brod.
Bližší podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce
a webu města.

Nabízíme:
hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup dle dohody
výjimečné mzdové podmínky
byt 3+1 k dispozici

Nabídky musí být podány v zalepené obálce s označením
„Prodej pozemku Pod vodojem“ na adresu
MěÚ Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
nebo na podatelně tamtéž
nejpozději do 31. 10. 2018 do 15.00 hod.

Požadujeme:
vyučení v oboru nebo praxe
zkušenosti s přípravou hotových jídel (česká kuchyně)
samostanost, spolehlivost a zájem o vaření
V případě zájmu prosím zašlete profesní životopis
na mail inge@pavelec.cz nebo volejte na telefon
774 496 773

Přidejte se do našeho
HappyFoto - týmu!
Jsme největším rakouským výrobcem fotoknih
se sídlem v nedalekém Freistadtu a

hledáme posilu

Österreichs
größter
Největší rakouský
Fotobuch-Produzent
výrobce fotoknih

s výbornou němčinou do naší výroby.
Nabízíme nástupní mzdu 1500 € hrubého
měsíčně, 14 mezd ročně, 25 dnů dovolené.
Pracovní doba 40 hod./týdně.
Motivační dopis pošlete společně se svým životopisem na následující adresu:
HappyFoto GmbH, zH Hrn. Bernhard Kittel, Marcusstraße 8-10, 4240 Freistadt, Rakousko
tel.: +43 7942 76200, sekretariat@happyfoto.at.
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Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

MNICHOVSKÉ DNY VE VYŠŠÍM BRODĚ
MNICHOVSKÉ DNY VE VYŠŠÍM BRODĚ
Josef Sípal píše v kronice Hrudkova, že v pátek
23. září 1938 večer odjeli do Českých Budějovic,
protože ve Vyšším Brodě byla pro Čechy „situace nejistá.“ Josef Sípal byl nejen vorař, ale i radní
ve Vyšším Brodě za českou menšinu. On se však
do Vyššího Brodu vrátil, aby „porazil vepře, zabil
husy a spolu s otomanem vše poslal za manželkou do Týna nad Vltavou.“ Při přestřelce
poblíž Vyššího Brodu 23. září 1938 henleinovci
prostřelili ruku vojínovi v záloze Janu Kaňkovi.
V následující den 24. září na Vyšebrodsku již
opět pracovaly všechny československé úřady.
Vyšší Brod vypadal jako po vymření. Němečtí
obchodníci nechali stažené rolety svých krámů,
lidé nevycházeli ze zabarikádovaných domů,
na nichž vlály prapory s hákovým křížem.
Velitel „létajícího oddílu“ páté divize československé armády psal štábnímu kapitánu Uhlíkovi: „Po příjezdu do Vyššího Brodu vypadalo město jako Norimberk při sjezdu nacistů, v záplavě
praporů s hákovým křížem různých velikostí
na všech domech a ve všech oknech. Třebaže
byl ve městě silný policejní oddíl, měl jsem dojem, že si Němci dělají, co chtějí a nikdo si jich
nevšímá. Při rozhovoru s velitelem smíšeného
policejního oddílu mi tento řekl, že mají rozkaz
zakročit jenom v případě osobního nebezpečí,
v sebeobraně. Šel jsem na četnickou stanici,
nechal jsem si zavolat starostu města, jímž byl
jakýsi doktor, Němec...“ Za asistence tří československých tančíků a těžkých kulometů se podařilo, aby henleinovci sundali všechny prapory
s hákovým křížem. Ve stejný den, 24. září 1938,
přepadlo osm henleinovců bojové stanoviště
SOS Kapličky již krátce po čtvrté hodině ráno
palbou z třiceti metrů. Naše československá
jednotka palbu opětovala, sedm mužů uprchlo
zpět do lesa a osmý zůstal ležet mrtvý na místě přestřelky. Velitel družstva podle legitimace
SdP zjistil, že zastřeleným henleinovcem byl
Matyáš Klimský z loučovické papírny.
V neděli 25. září v půl páté ráno se střetl dozorce finanční stráže Zahradník s henleinovcem
Franzem Soukupem, který přecházel hranici
od Guglwaldu. Nejen že neuposlechl Zahradníkovy výzvy k zastavení, ale naopak vystřelil
po něm z pušky. Dozorce finanční stráže Zahradník palbu opětoval a třetí ranou henleinovce zasáhl. Soukup měl u sebe automatickou

pušku Schanzer, dvě automatické pistole a větší množství nábojů. S prostřeleným hrudníkem
byl dopraven do českokrumlovské nemocnice,
kde vypověděl, že zbraně dostal v Guglwaldu
od německých vojáků.
Vyzbrojení Němci ze Sudet byli soustřeďováni
u hranic a podnikali útoky na československé
pohraniční hlídky. Franz Soukup uvedl, že mají
spoustu zbraní. Po vyhlášení stanného práva
ve Vyšším Brodě a okolí nacisté znovu hromadně utíkali za hranice a Adolf Hitler ustanovil
z řad fašistických uprchlíků sudetoněmecký
sbor, který byl nazván freikorps. Velitelem těchto nacistických bojůvek byl jmenován Henlein a jejich úkolem bylo napadat v pohraničí
„všechno české“.
V pondělí 26. září freikorps obsadil osadu Mülterberg a na přímý rozkaz československých
vojenských a policejních orgánů zastavil ředitel české školy ve Vyšším Brodě Zdeněk Jirásek
vyučování. Jak píše profesor Otakar Kaplan,
nebylo ve Vyšším Brodě „řídkým zjevem případy urážlivých inzultací některých nacistů, kteří
si odplivli před českými učiteli na veřejné ulici.“
Ten den N. Chamberlain vyslal svého poradce
k jednání s Hitlerem. Večer pak Hitler v berlínském Sportpalastu znovu vyhrožoval Československu a sliboval, že sudetoněmecká otázka
bude v nejbližších dnech „definitivně vyřešena.“
Ve středu 28. září 1938 majitelé Lomského Dvora, česká rodina Klimešových, naložili nejnutnější potřeby, tedy šatstvo, prádlo, peřiny, postel
a šatník a odjížděli k příbuzným do Chmelné
u Křemže. Ten den odjížděl i vlak na trase Lipno, Vyšší Brod, Certlov (dnešní Rybník) a Kaplice
do Českých Budějovic s českými dětmi, matkami a starci. Zůstali jen čeští zaměstnanci pošt
a železnice. Po odjezdu vlaku přepadl freikorps družstva Stráže obrany státu pozorovacího
sledu na hranici a zanedlouho se přestřelka
přenesla i do Vyššího Brodu. Ze střech a oken
stříleli němečtí záškodníci. Čeští obránci ztratili
přehled o situaci a opustili Vyšší Brod. Teprve
na shromaždišti, kde obvazovali těžce raněného štábního strážmistra Ludvíka Vindru, jež měl
prostřelený krk, začali postrádat vojína v záloze
Petra Sládka. Kamarádi z jeho družstva ho naposledy spatřili, jak při přestřelce klesl k zemi.
„Snad byl jenom zraněn,“ utěšovali se a „při nejhorším padl do zajetí.“ Bohužel se mýlili. Druhého října 1938 byl na vyšebrodském hřbitově
pochován zastřelený československý voják,

kterého henleinovci svlékli z uniformy. Teprve
později podle vojenské knížky bylo potvrzeno,
že zastřeleným byl československý vojín v záloze Petr Sládek.
Tentýž den N. Chamberlain upozornil v dopise
A. Hitlera, že „vše podstatné může dostat bez
války a bez odkladu.“ Na Musoliniho výzvu dal
Hitler souhlas ke schůzce představitelů Německa, Itálie a Francie v Mnichově. Ve čtvrtek 29.
září 1938 se situace zhoršila. Vyčerpané československé jednotky již nemohly udržet svá
bojová stanoviště. Freikorps útočil na Přední
Výtoň a Frymburk, vlaky již nejezdily a také telefonické spojení bylo přerušeno.
Velitel 31. hraniční oblasti však nemínil ponechat fašistům iniciativu a rozhodl se proti freikorpsu rázně zasáhnout. Neměl však dostatek
vojska, aby mohl zakročit proti všem obsazeným prostorům. Ale pro celkové uklidnění se
rozhodl provést zásah proti Vyššímu Brodu.
Věděl, že budou-li zde nacističtí henleinovci
poraženi, změní se situace na celém pravém
břehu Vltavy.
Události, k nimž došlo po půlnoci 29. září, jsou
nejasné. Ve zprávě o činnosti 5. divize je pouze
uvedeno: „Obrněného vlaku bylo použito při
dobývání Vyššího Brodu, kde pomohl cyklistické rotě zdolat odpor a dobýt město.“ Opat
vyšebrodského kláštera Tecelin Jaksch 19. října
1938 psal budějovickému okresnímu hejtmanovi a v opise veliteli divize dopis, ve kterém se
mimo jiné zmínil o události, která se stala v pátek 30. září 1938. Z Němci obsazeného území
do Čech mimo jiné psal: „Především se tvrdí, že
bylo z věže klášterního kostela a z bytů zdejších
konventuálů na československé vojáky a četníky stříleno dokonce kulometem. Proti tomu
se co nejrozhodněji ohrazuji... Dále vypovídám
pod přísahou, že ani cizím nebyl poskytnut
úkryt v kostele nebo ve věži nebo v kterékoli budově klášterní, a že se o to ani nikdo nepokusil. Pravda je, že 30. září ráno byli viděni
dva ozbrojení příslušníci freinkorpsu, kteří jak
bylo zjištěno, asi dvakrát nebo třikrát z nádvoří vystřelili. Byli žádáni, aby střílení zanechali
a klášter opustili.“ Opat T. Jaksch se dovolává
svědectví inspektora finanční stráže Mayera,
vyšebrodského velitele SOS, který společně
s několika vojáky klášter prohlédl a nic závažného nenalezl. 
Zdroj: archiv Františka Schussera
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kulturní program říjen
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• 1. 10. – 30. 10. 2018, vestibul kina
TGM TO NIKDY NEBUDE MÍT LEHKÉ
Výstava o Tomáši Garrique Masarykovi
• 1.– 7. 10. 2018, Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
• 3. 10. – 31. 10. 2018
VÝSTAVA ,,Kohoutí kříž: Šumavské ozvěny“
• 3. 10. 2018, 18 hod., Městská knihovna
VERNISÁŽ k zahájení výstavy
– přednáška Mgr. Ivana Kareše
• 3. 10. 2018 středa, 16 hod., Klub pod kinem
POHÁDKOVÉ STŘEDY
Pohádka Qvído a strašidelná škola divadla DIVOLOĎ
Vstupné: 50 Kč / osoba
• 6. 10. 2018 sobota, 10 hod., Náměstí
PODZIMNÍ VÝŠLAP VYŠEBRODSKEM
• 11. 10. 2018, čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
ŘÍJNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou
Vstupné: 50 Kč
• 11. 10. 2018 čtvrtek, 16 hod., Historická radnice
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OKNO ROKU 2018
• 13. 10. 2018, sobota, 9.30 hod., park na náměstí
Petanque - turnaj dvojic
Startovné na dvojici: 50 Kč
• 16. 10. 2018 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
PŘEDNÁŠKA „,OKUPAČNÍ ROK 1968“
Mgr. Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních
režimů nás provede Okupací v našem regionu
Vstupné: zdarma
• 19. 10. 2018 pátek, 19 hod., Náměstí před Infocentrem
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STEZKA ODVAHY
Trasa Stezky odvahy: Opatská stezka I.
Oheň máme, za lampion Vám buřtík dáme!
• 20. 10. 2018 sobota, 15 hod., Klub pod kinem
REEMIGRANTI: RUMUNŠTÍ SLOVÁCI A JEJICH PŘÍCHOD
DO POHRANIČÍ
Přednáška s promítáním s besedou,
přednáší: Radek Ocelák, M.Sc.

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek  19. 10. do 12 hodin.

• 21. 10. 2018 neděle, 10 hod., sraz před historickou
radnicí
IX. KROKUSIÁDA
Pojďme opět společně vysadit krokusy do městského
parku!
S sebou: vlastní krokusy – pokud máte, motyčka, kyblík
na substrát, rukavice a hlavně dobrá nálada a celá rodina.
• 26. 10. 2018 pátek 19 hod., sál hotelu Šumava
PRVNÍ MĚSTSKÝ PLES „OSLAVME REPUBLIKU“
Tanec, zábava, módní přehlídka, tombola a TGM osobně!
Vstupné: 250 Kč / osoba.
• 3. 11. 2018 sobota, 10 hod., sraz na náměstí
před historickou radnicí
ČIŠTĚNÍ STEZEK
Symbolické zamykání stezek Vyšebrodska
• 15. 11. 2018 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
k tanci a poslechu hraje p. R. Veselý
Vstupné: 50 Kč
Změna programu vyhrazena.

Setkání s podnikateli

Systém odpadového
hospodářství obce
Město Vyšší Brod zve vyšebrodské podnikatele na
setkání ve věci možnosti zapojení se do systému
odpadového hospodářství obce.
Středa 17. 10. 2018 v 17.00 hod.
Zasedací místnost MěÚ Vyšší Brod

