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Rozšířeno o příspěvek Přední Výtoně

 Hrátky s pamětí

Úterý 12. 3. 2019 18:00 hod,
Klub pod kinem
Přednáška v rámci Národního
týdne trénování paměti

 Promítej i ty!

Zemřít pro design
Čtvrtek 21. 3. 2019 18:00 hod.,
Klub pod kinem

XII. ročník
Koncertu pro Andu
Sobota 30. 3. 2019 od 18 hod. v sále Hotelu Šumava

V

šechny vás srdečně zveme na dvanáctý ročník Koncertu pro Andu, který se bude konat 30. 3. 2019 v sále hotelu Šumava od 18:00 hodin. Koncert odstartují kapely ZUŠ a to klučičí kapela (zatím bez názvu)
a holčičí Siskin’s. Následovat budou jihočeské kapely Magma, Jiří Schelinger memory band, Led Zeppelin
s.r.o. a Seven‘s, kteří se v průběhu svého vystoupení změní na Seven . Na závěr se můžete těšit na hornoplánskou kapelu Harvester. Celým večerem nás bude provázet moderátor Jiří Ježek.

(pokračování na str. 2)

 Jednání zastupitelstva

města

Úterý 2. dubna 2019
od 17:30 hod., Zasedací místnost

(pokračování ze str. 1)
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Dětskou hematoonkologii v Českých Budějovicích, kam minulý rok putovalo krásných 49.200 Kč. Celkem se tak částka, vybraná za jedenáct
ročníků, blíží k hodnotě půl milionu korun – dosáhneme letos této neuvěřitelné částky? To záleží
na vás! Pojďme společně pokračovat v krásné tradici, která se v našem městě zrodila, a podpořit
tak dobrou věc! 
za pořadatele Kateřina Čížková
Vážení a milí čtenáři!
Jaro již klepe na dveře. A proto zavádíme novou rubriku,
ve které se budeme
věnovat každý měsíc konkrétnímu dni,
který je věnován
ochraně přírody. V březnu začneme Světovým dnem vody – připomíná nám význam
vody a potřebu udržitelného nakládaní
s vodními zdroji.
Konečně nás čekají pěkné chvíle na sluníčku, ale využijme ještě chladné večery
k troše kultury. Městská knihovna nabízí
procvičení naší paměti v rámci Národního
týdne trénování paměti nebo Noc s Andersenem – dětskou přespávačku s dobrodružstvím.
Poslední březnový víkend, ještě, než posuneme na svých hodinkách čas, se všichni
sejdeme na Koncertě pro Andu! Program
je, jako vždy, absolutně našlapaný.
Karel Troják
šéfredaktor

Srovnání produkce odpadů
ve městě a sběrném dvoře
za rok 2017 a rok 2018
Odpad z popelnic
Směsný komunální odpad

Zápis do Mateřské školy pro školní rok
2019/ 2020 proběhne
6. 5 a 7. 5. 2019 od 14 do 17 hodin
v kanceláři vedoucí učitelky Mš.
(budova ZUŠ).
Přihlášky si vyzvedávejte od 1. 4. 2019 
v prvním oddělení Mš.
Pouze odpoledne po 15. hodině, po telefonické domluvě i v jinou dobu!!!
V důsledku legislativních změn je nutné,
aby cizinci prokázali místo
pobytu jedním z následujích způsobů:
1/ B
 iometrickou kartičkou dítěte, ve které
je uvedena adresa pobytu dítěte v ČR
2/ P
 asem s vízem, ve kterém je otisk razítka cizinecké policie s adresou pobytu
dítěte v ČR
3/ Dokladem potvrzení o pobytu
– které vydá na žádost cizincea po zaplacení patnáctikorunového kolku Odbor azylové a migrační politiky
v Českých Budějovicích 
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2018
414,47 t

53,34 t
34,31 t
24,53 t
107,88 t
49,89 t
10,26 t
2,40 t
1,59 t
46,27 t
8,95 t

66,13 t
44,20 t
23,29 t
38,55 t
52,20 t
11,24 t
2,81 t
0,57 t
29,98 t
8,87 t

102,00 t
31,65 t

101,50 t
50,07 t

24,42 t

27,14 t

9,29 t
124,08 t
1,26 t

7,70 t
110,14 t
1,88 t

Tříděný odpad
Papír
Plasty
Sklo
Objemný odpad
Železný šrot
Pneumatiky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Dřevo neobsahující nebezpečné látky
Textil
Biologicky rozložitelný odpad
Kompostárna
Město – vývoz kontejnérů

Zápis do
Mateřské školy

2017
378,63 t

Zpětný odběr elektrozařízení
Velké i drobné domácí elektrospotřebiče
Stavební odpad
Stavební materiál s obsahem azbestu
Směs stavebních a demoličních odpadů
Stavební odpad s obsahem sádry

BIOodpad v roce 2019
Termíny svozů – Vyšší Brod:
• 1.1. – 31.3. 2019 – (1x za měsíc),
první čtvrtek v měsíci: 3.1.,7.2.,7.3.
• roční období 1.4. – 31.10. (1x za 14 dní),
sudý čtvrtek: 4.4.,18.4., 2.5.,16.5., 30.5.,
13.6.,27.6.,11.7., 25.7., 8.8.,22.8.,
5.9.,19.9.,3.10.,17.10.,31.10.
• roční období 1.11. – 31.12. (1x za měsíc),
první čtvrtek v měsíci: 7.11., 5.12.
Do sběrné nádoby patří:
• rostlinný odpad ze zahrad
(tráva, listí, krácené větve)
• zbytky ovoce, zeleniny, jídel včetně potravin
s prošlou zárukou
• výkaly drobných domácích zvířat

Do sběrné nádoby nepatří:
• obaly od potravin (plast, sklo, kov)
• maso, kosti, olej z potravin
• uhynulá zvířata
Již opakovaným problémem minulého roku
byla příměs sm ěsného komunálního odpadu
hlavně ve společných kontejnerech v panelové zástavbě. Pokud by se situace i letos opakovala, po dohodě se svozovou firmou by sběrné
nádoby byly staženy.
Samozřejmostí pro občany zůstává využití
možnosti ukládat odpad ze zahrad na kompostárnu v areálu sběrného dvora. 
Odbor ŽP MěÚ Vyšší Brod

Lyžařský výcvik 7. třídy

Bronzová
zeměpisná
olympiáda

V

K

aždoročně naše škola pořádá lyžařský výcvik. Dne 21. ledna jsme se my, žáci 7. třídy,
vydali skibusem lišáka Foxe na Lipno, kde jsme
v místním skiareálu započali lyžařský výcvik.
Výcvik trval 5 dní a začal zkouškou lyžařských
dovedností na Foxparku. Podle těchto dovedností jsme byli rozděleni na 3 skupiny – na žáky, co nestáli nikdy na lyžích, na ty, co už někdy
lyžovali a na ty, co lyžovat umí. První skupina
– zkušení lyžaři – byla vedena paní učitelkou
Mikulovou, druhá skupina – pololyžaři – byla
vedena paní učitelkou Miglovou a třetí skupinu – nelyžařů – měl na starosti instruktor
Tomáš ze Skischool Lipno. První skupina vyrazila na Jezerní sjezdovku. Druhá i třetí skupina
zůstaly první den na Foxparku.
Okolo poledne jsme měli pauzu na oběd a pak
jsme pokračovali ve výcviku. Před 15. hodinou
jsme dali lyže a vybavení do depotu a jeli jsme
domů autobusem. V dalších dnech výcvik po-

kračoval pro první skupinu na všech sjezdovkách. Druhá skupina byla od druhého dne již
také na sjezdovkách a třetí skupina vyrazila na
sjezdovky třetí den. Ve čtvrtek nás čekaly závody měřeného slalomu, kterého se zúčastnili
lyžaři ze všech skupin.
V pátek byl výcvik ukončen obědem, ale kdo
měl zájem mohl lyžovat i odpoledne.
Za sebe mohu říct, že se mi lyžařský výcvik líbil,
užili jsme si lyžování a krásné počasí.
Na závěr bychom všichni chtěli poděkovat vedení lyžařské školy a všem zaměstnancům Skiareálu Lipno a za velmi vstřícný a milý přístup,
vždy nám ochotně pomohli a umožnili nám
prožít tak pěkný lyžařský kurz. 
Žáci třídy 7.A, ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Informace k zápisu
do Základní školy ve Vyšším Brodě

elkým úspěchem se může opět pochlubit
žák Jakub Honetschläger z 8. A. V okresním kole olympiády v zeměpise, která se konala 20. února v Českém Krumlově, skončil
v kategorii C na velmi pěkném 3. místě. Zahanbit se ale nenechal ani Josef Krutský ze 6. A,
který ve své kategorii obsadil rovněž 3. místo.
Oběma soutěžícím děkujeme za velmi pěknou
reprezentaci naší školy a pochopitelně gratulujeme. A tobě, Jakube, patří zvláštní poděkování za tvůj zápal, zájem a velkou chuť soutěžit, a tím tak hezky reprezentovat naši školu.
rsch

Úspěšná
reprezentace
v matematické
olympiádě
V

elmi pěkného umístění dosáhli žáci 5. B
v okresním kole matematické olympiády
v kategorii mladších žáků Z 5, která se konala
31. ledna v DDM v Českém Krumlově. Nejlepšího umístění dosáhla Amelie Kaiserová, která
v náročné konkurenci 20 soutěžících skončila na skvělém 2. místě, ale zároveň se stala
i úspěšnou řešitelkou složitých matematických
úloh. Neztratil se ovšem ani Martin Hoang,
který se umístil na hezkém 4. místě. Amálko
a Martine, děkujeme vám oběma za úspěšnou
reprezentaci naší školy a blahopřejeme! 
rsch

Z

ápis do 1. třídy Základní školy ve Vyšším Brodě se koná dne 1. 4. 2019 od 14.00 do 16.30 hodin.
V MŠ bude viset tabulka s rozpisem jednotlivých časů, tam si můžete naplánovat příchod v určitou hodinu, abyste zbytečně nečekali. S sebou si vezměte rodný list dítěte, vyplněnou žádost
o přijetí a zápisní list, občanský průkaz nebo pas některého z rodičů, u cizinců povolení k pobytu.
Povinnost přijít k zápisu mají všechny děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku /děti po odkladu
školní docházky přijdou k zápisu znovu/. Pokud budete žádat odklad školní docházky, musíte si
do doby zápisu, nejpozději však do konce dubna vyřídit doporučení pedagogicko-psychologické
poradny a pediatra. Tato doporučení vezměte k zápisu s sebou. 
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Hasičská bilance – přežili jsme další rok
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych opět po více jak čtvrt roce
popsal činnost dobrovolných hasičů ve Vyšším
Brodě. Rok 2018 byl na akce velice bohatý.
Na zásahy se ukázal zase jako malinko chudší.
Což je dobře. Každý zásah totiž pro někoho
znamená nějaké neštěstí nebo nepříjemnou
situaci.
Protože jsem poslední článek publikoval v září
2018, seznámím Vás s naší činností, kterou
jsme prováděli od září do konce roku. Konec
roku se nese v duchu poklidnějším než předchozí období. Tak jako v lesní výrobě je čtvrtý
kvartál určen k doklepání započatých prací
a dokončení nedodělků.
V říjnu 2018 se povedlo realizovat pjerestrojku
naší RZA – 1. Což je Rychlý zásahový automobil na podvozku VW Transporter určený
k technickým zásahům. Mezi tyto zásahy patří
např.: likvidace obtížného hmyzu, odstranění
nebezpečných stavů, likvidace úniku nebezpečných látek,… avšak pro nás je nejdůležitější její poslání zásahů u dopravních nehod.
Tohle auto vozí hydraulické vyprošťovací nářadí, ruční vyprošťovací nářadí, prostředky pro
předlékařskou pomoc včetně vakuové dlahy,
měchy na zvedání břemen, dýchací přístroje, deky, lana, ráčny, nářadí na jemnou práci,
generátor, prostředky na nasvícení místa zásahu, sorbenty na jímání minerálních olejů,
odkapové nádoby, motorovou pilu, motorový rozbrus, nádoby s palivem, hasicí přístroje,
stabilizační tyče, žebřík, háky, řetězy, lopatu,
smetáky a spoustu dalších věcí. Bylo těžké
nějak rozumně všechny komponenty do nástavby naskládat. Navíc erzetka ještě skrývala
ve svých útrobách nádrž na 200 litrů hasební
vody a vysokotlakou techniku. Vnitřní uspořádání nástavby nám nevyhovovalo. Málo místa
a nepřehlednost nám ztěžovaly práci. Rozhodli jsme se odstranit nádrž na vodu i s vapkou a tak získat více místa. Uspořádání nářadí
a ostatních komponentů se tím pádem také
změnilo. Musím říci, že k lepšímu. K novému
vnitřku dostalo auto i nový kabát. Jasnější barva karoserie, reflexní i světelné prvky zvyšují
bezpečí naše i ostatních u zásahu i na cestě
k němu. Přestavbu provedla netolická specializovaná firma za našeho kibicování. Povedlo se
to. Tím, že byla odebrána nádrž s vodou, spadlo RZA do kategorie TA – technického automobilu. To nám ale nevadí. Za realizaci tohoto
projektu patří velký dík městu Vyšší Brod, které dílo financovalo, a také za obětavé osobní
nasazení našeho velitele Ríši Hurdy mladšího
a pana starosty Ing. Zálešáka.
Tradičně jsme ještě 19. 10. pomáhali na Lampionovém průvodu. Akce se povedla. Vytvořili jsme vatru ze souší z městského lesa, které
jsme v rámci výcviku pokáceli a rozmanipulovali. Kolem plálo několik menších buřtových
ohýnků a musím za to naše chlapce pochválit.
Když potom přišly na večeři k ohňům i zrůdič-
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ky a zrůdy, které strašily děti v lese, musel nejeden účastník akce zakrýt strach. Ještě že jsme
hasiči a nebojíme se. Jak na tom byly děti, jež
se účastnily průvodu, nevíme.
Dne 17. listopadu jsme s kluky z loučovické
jednotky vedené Peťou Štěpánkem provedli
společné cvičení zásahu u dopravní nehody.
Měli jsme k dispozici dva vraky. Z toho jeden
ještě jezdil, takže se nám povedlo nasimulovat
celkem reálnou situaci. Výcvik je důležitý. Automobily mají různě provedenou konstrukci,
akumulátory mohou být uloženy mnoha různými způsoby, patrony na inicializaci airbagů
taktéž…Základy zdravovědy jsme probrali také. Člověka v kabině nemůžete nechat po dobu vyprošťování bez péče – stabilizace a krytí.
Při samotném vyndávání zranění osoby musíte taktéž dodržovat pravidla – co nejrovnější
páteř, držení hlavy, nekroutit, nelámat,… Můj
metrák se klukům vyprošťoval snadno a ladně. Teorie je podstatná, ale co člověk jednou
vidí a jednou osahá, to vnímá třikrát rychleji,
než kdyby to jednou slyšel. Možná dáme dohromady to soutěžní družstvo. Chce to chuť,
nadšení, čas a práci. Několik lidí tyhle podmínky splňuje.
S Horní Stropnicí jsme před několika lety navázali družbu. Proto jsme 8.12. využili pozvání
SDH na Výroční valnou hromadu. Oficiální část
Rád bych se ještě dostal k zásahové
činnosti. Za rok 2018 jsme zasahovali
u 72 událostí, u nichž jsme strávili jako
jednotka 90 hodin.
Druh události

počet

čas

Dopravní nehoda
Ostatní mimořádné
události
Ostatní pomoc
Planý poplach
Požár
Technická pomoc
Únik nebezpečných
látek
Únik ropných produktů

28

44:27

1
5
1
13
21

0:10
5:25
0:44
19:42
17:16

2
1

1:49
0:10

jsme přečkali a přednesli jsme náš příspěvek.
O neoficiální části Vám toho moc nenapíšu,
protože si toho příliš nepamatuji.
Dne 22. 12. jsme do Vyššího Brodu přivezli Betlémské světlo. Výpravu jsme zahájili tradičně
ve zbrojnici Freiwillige Feuerwehr Waldburg.
Je to vždy přátelské posezení v družném duchu v předvánoční pohodě. Když nastal čas,
posádky vyrazily z Waldburgu do vesnice Winghaag bei Freistadt, kde jsme po mši v krásně
vyzdobeném kostelíku převzali světlo přátelství a míru, které jsme odvezli s kolegy z Bad
Leonfeldenu do Vyššího Brodu. S leonfeldenskými jsme zakončili akci společnou večeří

v penzionu Inge. Zde je na místě poděkovat
paní Pavelcové, která nám darovala bezúplatně večeře.
29.12 jsme v rámci jednotky uzavřeli rok v salonku hotelu Panský Dům. V tom samém hotelu se 12.1.2019 konala naše Výroční valná
hromada za účasti hostů. Pozvání přijali a přišli
hasiči z Bad Leonfeldenu a pan starosta Zálešák. Chtěl bych poděkovat Zdenkovi Bursíkovi,
že s námi spolupracuje a podporuje nás.
K Tradičnímu hasičskému plesu, který jsme
spáchali 2.2.2019 v sále hotelu Šumava, se dostanu až v příštím článku, neboť tato akce není
stále uzavřena.
Z uvedeného vyplývá, že počet dopravních
nehod oproti předchozím rokům mírně poklesl, počet technických pomocí taktéž. Technických pomocí nejspíše ubylo proto, neboť se
vloni vyskytovalo méně nebezpečného hmyzu. O zásahové činnosti se rozepíšu příště rozšafněji.
Prozatím se s Vámi loučím a přeji Vám do roku
2019 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. V neposlední řadě Vám také v životě přeji absenci
mimořádných událostí, které si vyžádají zásah
hasičů. 
Honza Poláček, starosta SDH Vyšší Brod
a velitel družstva JSDHO Vyšší Brod

Výstava smuteční síně – uvedení na pravou míru
V minulém zpravodaji uvedly nové členky zastupitelstva jako jeden z důvodů proč nemohly zvednout ruku pro rozpočet, cituji „…kontroverzním bodem bylo ze strany města neodůvodněné navýšení rozpočtu na výstavbu
smuteční síně z 6 milionů z roku 2018 na cca
16 milionů v roce 2019…“ K žádnému bezdůvodnému navýšení rozpočtu nedošlo, pouze
jsme při tvorbě rozpočtu na rok 2018 správně
vyhodnotili, že stavbu smuteční síně z důvodu
čekání na schválení nového územního plánu budeme moci zahájit nejdříve až v druhé
polovině roku 2018, a to ještě v případě, že
všechno bude probíhat při vydání územního
plánu ideálně. Proto jsme do rozpočtu nedali
celých 12 milionů korun, ale pouze polovinu.
Chybou by naopak bylo, kdybychom v roce

2018 do rozpočtu dali částku celou. Bohužel
územní plán nebyl schválen na jaře 2018, ale
až na podzim, takže jsme stavbu zahájit z důvodu absence územně plánovací informace
a stavebního povolení vůbec nemohli.
Při přípravě rozpočtu na rok 2019 jsme předpokládali, že zastupitelstvo i v novém složení
bude chtít v započaté práci na smuteční síni
pokračovat. Z důvodu navýšení cen stavebních prací a připočtení výdaje na stavební dozor jsme výdaje na stavbu z původních 12
navýšili na 16 milionů korun. A pouze takovýto postup při přípravě rozpočtu byl správný,
nemohli jsme dát do rozpočtu původní částku,
o které jsme věděli, že je v současné době již
nereálná.

Na závěr si ještě dovolím uvést, že skutečně
„žádné město“ nenavýšilo rozpočet stavby,
pouze jsme se snažili řádně připravit výdajovou stránku rozpočtu na stavbu smuteční
síně, na které se v minulém volebním období shodlo celé zastupitelstvo a jejíž velikost,
vzhled a použité materiály, tj. záležitosti, které
především určují cenu stavby, také zastupitelstvo odsouhlasilo.
Pro představu, o jakou stavbu se jedná, přikládám vizualizaci stavby. 

(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)
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Ve znaku negativu švýcarské vlajky
J

istě jste zaznamenali, že v únoru uplynulo
sto let od založení Československého červeného kříže, které je spojováno především se
jménem paní Alice Masarykové. ČSČK vznikl
příznačně v roce 55. výročí prvního zásahu
Červeného kříže na bitevním poli v rakousko-pruské válce proti Dánsku v rámci Ženevské
konvence, kterou byl Červený kříž založen.
K výročí se hodí připomenout pár slov k činnosti místní skupiny ČSČK, později ČČK,
ve Vyšším Brodě v minulém století. Skupina
měla zdravotnickou družinu a zdravotnické
hlídky. Družina pod vedením pana doktora
Tůmy sbírala vavříny na tehdejších okresních
soutěžích, kde prokazovala své umění a znalosti při ošetřování a první pomoci. Hlídky poskytovaly potřebnou pomoc při sportovních
soutěžích pořádaných ve městě.

Velkou pozornost věnovala skupina dárcovství krve. Byla nápomocná při odběrech krve – tehdy se odběry odehrávaly v autobuse
transfúzní stanice, který do Vyššího Brodu
zajížděl několikrát ročně. Vedla se přesná evidence dárců krve, kde skupina spolupracovala
s okresním výborem ČČK při udělování bronzových, stříbrných a zlatých plaket doktora
Jana Janského.
Některé členky se školily v nemocnici v Českém Krumlově jako dobrovolné sestry.
Dobře si počínal i kroužek dětí pod vedením
paní učitelky Wajtrové na okresních soutěžích.
A nebyla nouze ani o zábavu. Skupina pořádala maškarní plesy pro dospělé, besedy
s důchodci nebo besedy s dárci krve. Tam

jsme jako žáčci tehdejší Lidové školy umění
pod vedením pana učitele Kazeckého rádi
vystupovali. Vždycky nás čekala sladká odměna po vystoupeních. A nebylo k zahození
vidět přísnou paní školnici z „dolní školy“, jak
při vystoupení účastníků vesele zpívá do mikrofonu.
Proto je dobře, že tradice ČČK v našem městě
pokračuje. Od roku 2017 máme zase novou
skupinu. Nezbývá než popřát, aby se jí pod vedením pana Pavla Baštýře dařilo, a aby kromě
práce zažila i hodně zábavy.
A také to, aby se dařila spolupráce s Okresním
výborem ČČK v Českém Krumlově, kterému
předsedá pan Michal Kulík. 


VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571, Datum vydání: 6. 3. 2019
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová; Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e–mail: kultura@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk:Typodesign, s.r.o. , Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný
za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně (7x nákladem 1020 ks, 4x nákladem 1110 ks). Foto na titulní straně: Kateřina čížková
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Informace
z úřadu
Rozpočtový proces
Tvorba rozpočtu začíná hluboko v roce minulém. Tvoří se dílčí rozpočty, složené z provozních (mandatorních a ostatních) výdajů
a investic. Potom je podle dílčích sestavován
celkový rozpočet, a to už je práce finančního
odboru a finančního výboru města. Teprve
tehdy je předkládán zastupitelstvu k projednání a připomínkování na pracovní zastupitelstvo, kde zastupitelé vyjádří další požadavky
a témata k zařazení nebo naopak k vyřazení, aby bylo možno návrh rozpočtu vyvěsit
na minimálně 15 dní před jeho schválením.
Požadavky vyplývající z pracovního zastupitelstva znovu zpracuje finanční odbor a finanční
výbor. Pokud by se zastupitelé nedohodli tak,
aby mohl být rozpočet vyvěšen a nebyly splněny podmínky k jeho schválení, je možné
pracovat v prvních měsících roku podle roz-

počtového provizoria, které není sice pro obec
pohodlné, má svá pravidla, ale je zákonné. Co
by tvůrci rozpočtu dali v tomto období za to,
kdyby věděli, co v příštím roce nastane! (zájem
stavebních firem o výběrová řízení, výše dotací
na investice i neinvestice, cenový vývoj apod.).
Ačkoli je rozpočet závazným ukazatelem, není
dogmatem. Pro jeho změny existuje institut
rozpočtových změn (opatření).
Investice nezačíná až s výstavbou daného objektu. Investičním výdajem jsou už procesy,
které stavbě předcházejí – projekty, správní
poplatky, terénní úpravy, geologický průzkum,
případně výkup pozemku nebo likvidace
předchozího objektu. Proto jsou investiční výdaje účtovány i rozpočtovány již v letech, kdy
se ještě nepočítá se zahájením stavby. Důležité
je, když se nepodaří investici podle plánu realizovat, že prostředky na ni určené jsou k dispozici pro příští rok, jako přebytek daného roku.
Nelze zapomenout větu školitelky, paní Jaroslavy Svobodové z ministerstva financí: „Když
si pro počítač pojedete autobusem, je jízdenka
součástí jeho ceny.“
herh

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat pečovatelkám DPS ve Vyšším Brodě, které mě
hodně pomohly při ošetřování mojí nemocné matky pí. Berty Kutlákové. Chtěla bych se
zmínit, že moje matka byla první obyvatelkou DPS ve Vyšším Brodě, od 4. 9. 1994, až
do 24. 12. 2018, kdy po dlouhé těžké nemoci
zemřela ve věku nedožitých 96 roků. Měla
ráda všechny pečovatelky, svoje děvčata,
jak jim říkala. Jmenovitě pí. Evu Jungovou,
pí. Vlastu Račákovou, pí. Irenu Ďibďákovou,
pí. Lenku Dojčarovou a pí. uklízečku Kateřinu Kronikovou. Všem jmenovaným patří velké poděkování, vždy byly ochotné mě pomoci s těžce ležící matkou, vždy, když jsem
se na ně obrátila, vyšly mi velmi rády vstříc.
Ještě jednou moc a moc děkuji všem pečovatelkám, přeji jim i jejich rodinám hodně
zdraví, štěstí a dostatek elánu, který ke své
práci potřebují. 
Se srdečným pozdravem
dcera Marie Čížková

Zpráva o hospodaření v městských lesích
Vyšší Brod za rok 2018
R

ok 2108 nebyl pro lesní hospodářství zrovna jednoduchý. Celý rok
jsme zpracovávali pouze nahodilou těžbu a těžbu výchovnou v mladých porostech do 40 let.

V říjnu roku 2017 nám při větrné kalamitě spadlo přes 5.000 m3 dřeva.
Bylo to hlavně v lokalitách Maria.Rast, Drkolná a Těchoraz. Využili jsme
mrazivého počasí na počátku roku 2018 a veškerou zbývající kalamitní
těžbu a to i s přiblížením přes zemědělské pozemky jsme zpracovali.
V této době byly ceny dřeva ještě příznivé, ale vzhledem k tomu, že dřevo z polomů bylo poškozeno rozlámáním a popraskání, nebyl výdělek
tak velký jako u dřeva ze zdravých stromů.
V květnu jsme pořídili železného koně, na jehož pořízení se nám podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Jedná
se o mechanizační prostředek na přibližování dřeva z prořezávek a slabých probírek do 40 let. S jeho pomocí jsme provedli 12,24 ha těchto
výchovných zásahů. Od května jsme se soustředili hlavně na zpracování
kůrovcem napadeného dřeva. Ceny tohoto dřeva prudce poklesly.
Byl i problém vyrobené dřevo prodat. Všichni odběratelé byli zavaleni
dřevem z kůrovcové kalamity v republice i v Evropě.

Palivové dřevo jsme prodávali převážně občanům Vyššího Brodu, uspokojili jsme 52 zájemců o prodej paliva a zadali jsme 23 samovýrob.
V současné době máme tři zaměstnance. Dvě ženy pracují v pěstební
činnosti a v květnu jsme přijali jednoho pracovníka, který pracuje s železným koněm, nebo v pěstební činnosti.
V pěstební činnosti jsme se zaměřili hlavně na obnovu lesa, výchovu
mladých lesních porostů a ochranu lesa proti kůrovci. Celkem bylo
zalesněno 2,85 ha lesa, provedeno 8,36 probírek do 40 let a 4,98 ha
prořezávek.
Rok jsme zakončili prodejem vánočních stromků.
Finanční výsledky odboru správy lesů po odečtení DPH za rok 2018. 
Náklady celkem
Dotace na pěstební činnost
Dotace u úřadu práce
Ostatní tržby celkem
Hospodářský výsledek za rok 2018 

6,584.402 Kč
269.752 Kč
180.000 Kč
12,462.195 Kč
6,327.545 Kč

Z důvodu zpracování kůrovcové kalamity, jsme museli místo plánovaných 8.000 m3 vytěžit 10.500 m3 dřeva. I v loňském roce jsme větší
zakázky v těžbě a přibližování dřeva zadávali formou výběrových řízení.
Prodej dřeva jsme řešili podle výše cenových nabídek. Dřevo jsme prodávali třem hlavním odběratelům a několika dalším malým odběratelům.
Veškerou dřevní hmotu jsme prodávali přímo z lesa z odvozního místa.

Jaroslav Kotál
Vedoucí odboru správy
městských lesů Vyšší Brod
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Soubor usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 29. 1. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.3.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. Jaroslava Marka a pí Vandu
Kotálovou a zapisovatelku pí Ditu Kaiserovou.
Hlasování o ověřovatelích a zapisovatelce:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Marek PROTI:
0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu
ZM dne 29. 1. 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.3.2.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
program jednání ZM dne 29. 1. 2019
Hlasování o schválení programu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne
18. 12. 2018 a RM od 20.12.2018 do 9.1.2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.3.3.2.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 18. 12. 2018 a RM
od 20. 12. 2018 do 9. 1. 2019.
II. ruší
usnesení č. 2018.32.13.1. ze dne 25. 9. 2018, kterým schválilo koupi nově vzniklého pozemku
parc. č. 4/25 o výměře 1.562 m2 v k. ú. Herbertov

Hlasování o zrušení usnesení č. 2018.32.13.1.:
PRO: PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 4 Rozpočtové opatření 1/2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.3.4.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozpočtové opatření č. 1/2019, které se týká úprav rozpočtu
ve vztahu k výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení výdajů o částku 2.245.450 Kč a financování ve výši
+ 2 245 45, Kč.
Hlasování o schválení RO 1/2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš PROTI: Marek ZDRŽEL SE: Poláček, Hanzlíček, Ouředníková
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Podání žádostí o dotace
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.3.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti o dotaci projektu „Výstavba hřiště
v místí části Studánky“ z podprogramu Podpora
obnovy rozvoje venkova MMR 2019, dotační titul
H (Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku) a souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu města.
Hlasování o podání žádosti na hřiště ve Studánkách:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 6 Náhrada škody
za neoprávněné odstranění stavby
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.3.6.1.
a č. 2019.3.6.2.:
zastupitelstvo města
I. ruší
usnesení ZM č. 2018.32.11.1. ze dne 25. 9. 2018
o stanovení pokuty za nedovolené odstranění
stavby.
II. stanovuje
za nedovolené odstranění stavby - klubovny
na pozemku p. č. 1220/1 v k. ú. Vyšší Brod náhradu škody ve výši 7.500 Kč od TSČ-automotoklub
AVZO se sídlem Zahradní 275, 382 73 Vyšší Brod.
Hlasování o zrušení usnesení č. 2018.32.11.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Jarošová, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Ouředníková
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o stanovení náhrady škody 7.500 Kč:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Jaroš, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová, Poláček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Rozpočtové opatření č. 12/2018
a změna odpisového plánu roku 2018
zastupitelstvo města
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 12/2018 a změnu odpisového plánu roku 2018
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

pobočka v Českých Budějovicích. Bezplatně poskytuje odborné psychosociální poradenství
a právní informace, diskrétní a nestranné služby a v neposlední řadě také nadstandardní služby obětem a pozůstalým po obětech závažných násilných trestných činů (krátkodobá psychoterapie, doprovod k soudu, aj.)

„Kriminalitu zastavit nedokážeme.
Pomáhat jejím obětem však umíme
již 28 let“.
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou
a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví a druhu
trestného činu. Pomoc obětem a svědkům
trestných činů v Jihočeském kraji zajišťuje
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Tel: 734 479 644
Email: bkb.cbudejovice@bkb.cz
NONSTOP LINKA: 116 006
Případová manažerka – pomoc zvlášť
zranitelným obětem a pozůstalým
Pondělí 8:00 – 15:30
Úterý
8:00 – 17:00
St, Čt
8:00 – 15:30
Pá
8:00 – 15:00

Bezplatná poradna je otevřena:
Úterý 17 – 19 hodin (bez objednání,
vždy přítomen právník a psycholog)
Čtvrtek 17 – 19 hodin (pouze pro objednané)
Zodpovědné osoby:
Jednatelka – doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka – Bc. Gabriela Papežová
Více info na www.bkb.cz

Lékař radí
Refluxní nemoc jícnu
Refluxní nemoc jícnu je nemoc velice častá.
Je nepříjemná jednak v tom, že tíže obtíží nemusí být úměrná klinickému nálezu, a jednak
rozvojem možných komplikací.
Příčinou onemocnění je opakované vnikání
kyselé žaludeční šťávy do jícnu (odborně reflux). Jícen je od žaludku oddělen svalovým
svěračem, který by tomuto měl zabránit, a navíc je jícen do jisté míry chráněn slinami z dutiny ústní. U některých lidí ovšem může být
funkce jícnového svěrače snížená, kromě brániční kýly (za kterou lidé nemůžou úplně sami)
ke zhoršení jeho funkce dochází i vlivem nikotinu při kouření a pak také vlivem alkoholu
a kofeinu (tyto faktory naopak můžeme sami
velice dobře ovlivnit vůlí).
Základním projevem refluxní nemoci je pyroza (pyrosis je latinsky pálení žáhy), což je
nepříjemný pálivý pocit na hrudi. U některých
lidí je záchvat pálení žáhy dramatický a bolest
na hrudi může být snadno zaměněná s infarktem. U mnoha lidí je ovšem refluxní nemoc
bezpříznaková a nikdy se na ni nepřijde, nebo
jsou jejím prvním projevem až komplikace.
Dlouhotrvající reflux trvá, sliznice jícnu se
poškozuje stále víc a víc a komplikace jsou
na světě.
1. 
Může vzniknout jícnový vřed (poškození
sliznice), to je tak trochu analogie žaludeční-

Jóga pro ženy
Kdy: Každý pátek od 17:30 hodin
Kde: Klub pod kinem

ho vředu. Jícnový vřed může bolet nalačno
i při polykání, může krvácet a může i prasknout. Prasknutí je život ohrožující stav!!!
Nutná je akutní fibroskopie (hadice do krku)
a zastavení krvácení.
2. Zanícená sliznice jícnu se může zjizvit a v jistém místě může dojít k jejímu zúžení. To pak
způsobuje poruchu příjmu potravy a poruchu polykání. Na tomto podkladě zřejmě
vzniká i tzv. Schatzkiho prstenec (čti Šackiho), což je pravidelné prstenčité zúžení
jícnu přítomné v jeho dolní části. Toto sice
není život ohrožující komplikací, ale pro
svoji vlastnost, tj. výše zmíněnou poruchu
polykání dosti nepříjemnou. Zároveň je nutno vyloučit nenádorovou povahou tohoto
nálezu.
3. 
Nežádoucím jevem je změna některých
buněk drážděné sliznice jícnu v buňky nacházející se ve stěně střeva. Tento stav se
nazývá jako Barrettův jícen ( a ano jako již
běžně v medicíně pojmenován dle svého
objevitele lékaře tentokráte Barretta Normana r. 1903 – 1979 – britský chirurg pocházející z Austrálie). Zdá se, že tyto buňky
podobné buňkám střevním umí produkovat
ochranný sekret bránící sliznici lépe před
kyselinou. To celé má však jednu „malilinkatou” nevýhodu, která je zároveň nejnebezpečnější komplikací.
4. Buňky Barrettova jícnu se mohou zvrhnout
v nádor a vzniká velmi nebezpečná rakovina jícnu (častěji jsou postiženi muži mezi
40 – 50 lety, z velké části kuřáci a konzumenti alkoholu). To samozřejmě neznamená,
že každý člověk s Barrettovým jícnem bude
mít rakovinu jícnu, prostě „jen“ má vyšší riziko oproti ostatní populaci.
5. Kyselý reflux nemusí zůstat jen v jícnu, ale
může proniknout i do dutiny ústní, nebo
do dýchacích cest, což vede k potížím jako
je hořký pocit v ústech, zvýšená kazivost
zubů a dráždivý suchý kašel. Typické jsou
noční záchvaty kašle, kdy při poloze vleže
„zateče” trochu kyselinky až do dýchacích
cest, kde podráždí místní sliznici. Diagnostika je v tomto případě poměrně snadná.
Nasadí se na zkoušku IPP (inhibitory protonové pumpy) viz níže, a pokud kašel po čase
ustoupí, byl způsoben pravděpodobně touto příčinou tzv. terapeutický test. Zejména

u starších lidí je ovšem vhodné se nespokojit jen s tímto terapeutickým testem, ale
provést endoskopické vyšetření (gastroskopii), při kterém si lékař prohlédne sliznici
jícnu na „vlastní oči”. Může si z ní vzít vzorky
na histologické vyšetření. To může pomoci
nalézt různé zmíněné komplikace (zánět
jícnu, Barretův jícen, rakovinu jícnu apod.).
V některých případech může být doplněna
pH metrie jícnu (měření pH v jícnu za 24 hodin) a jícnová manometrie (hodnotí tlakové
poměry v jícnu a funkci dolního jícnového
svěrače). Indikaci těchto vyšetření si již většinou stanoví odborný lékař.
Jak vidíte, může být léčba refluxní nemoci velmi důležitá. Na náhlý záchvat pálení žáhy se
dá použít jedlá soda. Ta zneutralizuje kyselou
žaludeční šťávu a způsobí rychlou a krátkou
úlevu. Kromě toho by pacient měl v noci spát
s podloženou hlavou (sníží se riziko vtékání
žaludečního obsahu do jícnu a do plic), neměl
by pít alkohol a měl by přestat s KOUŘENÍM!!!
Lékař může předepsat velmi účinné léky ze
skupiny IPP, které snižují tvorbu kyseliny v žaludku (ty se používají i u žaludečních či dvanácterníkových vředů). Jmenujme nejčastější:
omeprazol, helicid, pantoprazol, controlog,
lanzul, emanera, rabeprazol atd.
Zúžení jícnu způsobené zánětem při refluxní
nemoci může být někdy nutné řešit pomocí
speciálního balónku, který se zavede endoskopem do zúženého místa a nafouknutím jej
roztáhne (tzv. balónková dilatace).
U nejtěžších případů spojených s poruchou
dolního jícnového svěrače lze provést operaci
známou jako fundoplikace, kterou bych zjednodušeně popsal jako chirurgické zlepšení
funkce dolního jícnového svěrače obtočením
části žaludku kolem tohoto svěrače. Před vlastní fundoplikací se nicméně doporučuje přesně
zhodnotit funkci dolního jícnového svěrače
pomocí jícnové manometrie.
Pacienti s Barrettovým jícnem by se měli
pravidelně kontrolovat a když se u nich vyhodnotí příliš velké riziko vzniku rakoviny,
měla by se postižená sliznice endoskopicky
odstranit. 

Přidejte se
k nám!

• Kurz je v rozsahu 10 lekcí
• Délka jedné lekce je 60 minut (první lekce je pro nováčky ukázková)
• S sebou si přineste podložku na cvičení, deku, pití a dobrou náladu.
Do kurzu se prosím přihlašujte na tel. č. 724 003 194,
lektor Bc. Petra Dušková nebo na e-mailové adrese
jogachvalsiny@seznam.cz, více informací také
na www.duskovapetra.cz
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Kouzelný svět drahých kamenů
Č

ervený jaspis, Dračí jaspis, Zelený jaspis,
Obrázkový jaspis, Mookait jaspis..Kámen
mnoha odstínů, mnoha barev od červené, žluté až k zelené. Barvy mají i své vlastní názvy,
druh však zůstává. Vybírat je dobré intuitivně.
Barvy můžete zvolit i podle přiřazení k jednotlivým čakrám nebo podle významu samotných barev. Obě volby se spojují v jedno.
Žlutá dodá energii = solar plexus, třetí čakra.
Červená zahřeje a „rozpálí“ = první čakra. Zelená uklidní, uzdraví = čtvrtá čakra. Blížící se jaro
máme spojené s detoxikací organismu po zim-

ním spánku. Aby se tělo lépe probralo, můžeme mu dodat energii právě díky jaspisům.
Jaspis je kámen zemitý, symbolem vitality a tělesnosti. Podle starých podání byl označován
za matku všech kamenů zprostředkovávající
nám elementární sílu, moudrost a trpělivou
vše chápající lásku země. Jeho zemité tóny září
prostou, ale životodárnou, očistnou a chránící
energií, která nás učí nezištnosti a skromnosti,
soucitu, pochopení a trpělivosti; posiluje naší vůli činit dobro. Proto byl také nošen jako
talisman chránící před černou magií a proti
nočním můrám.
Obecně jaspis probouzí člověka, jeho pozornost, zaujatost, pružnost jeho myšlení, přitom
jej však nechává stát oběma nohama na zemi.
Sjednocuje myšlení a jednání, posiluje vlastní hledisko. Podporuje toleranci a trpělivost,
zbavuje nerozhodnosti, podporuje nezištnost,
skromnost, soucit a posiluje dobrou vůli, zjasňuje mysl, potlačuje deprese, chrání před zlobou a nenávistí.
Kladně ovlivňuje léčbu ledvin a močového
měchýře, pomáhá při vyplavování ledvinového písku a kamenů, v oblasti gynekologické
je účinný při nemocech vaječníků a vejcovodů i při překonávání nevolnosti v průběhu
těhotenství a u porodu. V centru solar plexus
posiluje funkci žaludku, střev, žlučníku, jater

a sleziny. Utišuje krvácení a omezuje růst hemeroidů. Podporuje chuť k jídlu, je velkým
pomocníkem při léčbě poruch příjmu potravy,
jako jsou nechutenství, mentální anorexie či
bulimie. Tradice mu připisuje zmírňující vliv
při epilepsii a dně. Při prochladnutí pomáhá
organismus prohřát. Je třeba jej používat dlouhodobě, neboť jaspis funguje pomalu.
Pro všechny kameny platí, že při jeho pravidelném používání je důležitá očista minimálně
jednou měsíčně. Kámen podržíme pod tekoucí vodou, poté necháme osušit slunečními
paprsky nebo zářícím Měsícem. V době úplňku a novoluní je nabíjení kamenů (obnovení
jejich vlastností) nejsilnější. Pokud si nejste
jistí fází Měsíce, zapomenete nebo nemáte
čas, omyjte kámen a po oschnutí jej vezměte do svých dlaní. Vysílejte k němu pozitivní
energii, poproste, ať vám přinese to, co potřebujete a poděkujte mu. Stejně postupujte
i u nově nakoupených kamenů.
Vhodný pro znamení: Beran, Rak, Panna, Váhy, Štír, Kozoroh
V dubnu se můžete těšit na Tygří oko. Učí
nás otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět,
vštěpuje našemu myšlení vůli po seberealizaci
a ukazuje nám, že celý koloběh života je v neustálém pohybu a proměně. 
S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis

Obrázky od Vltavy
Páteřní asfaltka podél stříbrné Vltavy
Byla na podzim loňského roku velkým volebním tahákem všech stran a hnutí v našem
městečku - „páteřní cyklostezka Lipno – Loučovice – Vyšší Brod – Rožmberk“! Při listování volebními programy jsme snadno mohli
nabýt dojmu, že bez této klíčové investice
v oblasti masového turistického průmyslu se
čas ve Vyšším Brodě zastaví a naše historické
městečko s rudou růží ve znaku navěky usne
ve spleti šlahounů šípkových…
Měl jsem možnost nahlédnout do plánů zadavatelů tohoto záměru a věřte, nebylo to veselé
čtení. Zadavatelé asfaltové stezky se zhlédli
v brutálních formách turistického průmyslu,
kterému se tak daří v Lipně nad Vltavou, a rádi
by přivedli náročnou, zhýčkanou a movitou
domácí klientelu i dolů po proudu řeky Vltavy.
Stezka má v celé délce protnout cenná území
Vltavy, tu na levém, jinde zase na pravém břehu. Asfaltem jsou ohrožena mnohá území květeny, meandrů a podmáčených území.
Mám rád tu Řeku ……. Stavím se rozhodně
na obranu milované Vltavy a předkládám
argumenty proti další nevratné devastaci
její jedinečné a romantické krásy:
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• projekt páteřní cyklostezky ignoruje mimořádné přírodní, kulturní, historické a duchovní hodnoty Vyšebrodska jako pokladnice krás
přírodních a historických; vnáší sem (vedle
neregulovaného komerčního splouvání Vltavy) další zcela cizorodý prvek masového
turistického průmyslu.
• plánovaná asfaltová cyklostezka Lipno – Vyšší
Brod – Rožmberk se svým velikášstvím a bohorovností řadí po bok podivným záměrům,
které se zrodily na půdě obce Lipno nad
Vltavou: projekt Divoká voda Lipno – Loučovice na komerční sezónní adrenalinové
splouvání Čertových proudů. Olympijské Rio-Lipno na břehu šumavského moře za desítky a desítky milionů; další rozšiřování uměle
zasněžovaných sjezdových tratí Kramolína
směrem k vodním zdrojům ve Frymburku;
Království lesa s megatrampolínou nebo centrum zimního klasického lyžování v blízkosti
NPR Kapličky…
• projekt cyklostezky málo zohledňuje ochranu
mnoha cenných přírodních území, nehledí
na křehkou ekologii říční krajiny Vyšebrodska
nebo přírodní rezervace Čertova stěna – Luč!
• podobné masové komerční atraktivity nabalují i další problematické formy podnikání:

bufety, stánky, odpočívadla, parkoviště, tábořiště, kempy, reklama, osvětlení, značení…
• záměr vybudovat asfaltovou silnici od Lipna
až někam ke Zlaté Koruně upřednostňuje
zájmy provozovatelů a vyznavačů cyklo a in-line turistiky před zájmy a potřebami např.
rybářů, ochránců přírody, myslivců, pěších
turistů, poutníků krajinou, milovníků přírody,
ale především domorodců, kteří tu na březích
Vltavy zapustili své kořeny. 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš
(redakčně kráceno – Plnou verzi článku
najdete na www.mestovyssibrod.cz)

Hrát se musí, na nářky není čas
a trénovat bez bolesti.Na výsledcích se vše
projevilo velice záhy. Snad bude řešením plastická operace, ale v jarních měsících, kdy se
,,láme chleba“ je o problém postaráno. Talentovaná Andrea Petrů se vrátila z lyžování
v Alpách se zlomenou nohou a nezbývá, než
čekat na brzké uzdravení. To vše oslabuje stolní tenistky Vyššího Brodu především v týmových soutěžích, protože se v Jižních Čechách
objevilo několik nových, talentovaných hráček
a bojovat s nimi na Krajských přeborech družstev, může mít za následek i to, že MČR družstev v Ostravě bude tentokrát bez Vyšebroské
účasti.

A

si nejpodivnější sezónu prožívají stolní
tenisté z Vyššího Brodu. Na jedné straně skvělé úspěchy na celostátních kláních
a na druhé, nehorázná smůla, zranění či onemocnění v nepravou chvíli.
Na republikové bodovačce v Jaroměři se vyznamenaly především holky. Vlastně si Meškánová s Pokornou vyměnily trofeje z předchozího turnaje v Jablonci. Tam skončila Andrea
Meškánová na třetím místě a přidala ještě
bronz v deblu. Eva Pokorná došla se svou kamarádkou Segetovou ve čtyřhře až do finále.

tulem Mistra ČR krok za krokem, pomalu, ale
zato pěkně systematicky. Eva Pokorná právě
v Jaroměři ukázala všem, kdo do české špičky
patří. Především čtvrtfinálový zápas s Hanákovou z Havířova byl ozdobou celého turnaje.
Jestli někoho Eviččin postup do semifinále
nejvíc překvapil, tak to byl především reprezentační trenér juniorek Tomáš Vrňák který
nakonec přiznal, že bude muset složení svého
týmu ještě trochu přehodnotit. Zvlášť, když
Eva spolu se Segetovou tvoří vynikající deblovou dvojici, která považuje třetí místo v Česku
spíše za neúspěch.

V Jaroměři bylo všechno obráceně. Meškánová skončila v singlech už mezi osmi nejlepšími,
ale ve čtyřhře spolu s kadetskou reprezentantkou Helenou Sommerovou došla do finále.
Ukázalo se, že takto složená dvojice jde za ti-

Vyšebrodští se však v poslední době musí potýkat se spoustou problémů. Už v září začala
mít potíže s hyperflexibilitou kloubu na prostředníku hrající ruky Šárka Procházková. To
jí prakticky znemožňuje správně držet raketu

Podobná situace je v Divizi žen. K postupu
do kvalifikace na ligu už vlastně stačilo jediné:
Porazit doma VS Tábor 7:3. Ale jak toho docílit
bez Procházkové a Petrů. Na zápas do Kovářova musel Vyšší Brod odcestovat jen ve dvou
hráčkách, protože jako na potvoru onemocněla Terezka Levaiová a Anička Jarošová v tu
dobu lyžovala s rodiči v Itálii. Naštěstí by rozdíl
v kvalitě tak velký, že i přesto dokázaly holky
vyhrát 7:3.
Ve sportu se však dějí i pozitivní věci. Kamil
Kuchta byl osloven funkcionáři mistrovského
klubu TTC Ostrava 2016 aby doplnil reprezentační dvojici Bělík – Skotnica na MČR družstev
a pokusil se s nimi vybojovat titul Mistr České
republiky. Tereza Levaoivá dostala na raketu
jiný materiál a ten ji katapultoval o celou jednu výkonnostní třídu výš. Ondra Levai došel
do finále krajské bodovačky ve Strakonicích
a nejmladší Bejamínci se začínají mít docela
k světu.
Uvidíme tedy, co přinesou nejdůležitější měsíce sezóny. 
p.m.

Světový den vody
B

ez vody není života. Je drahocenná a pro
člověka nenahraditelná. Voda nezná hranic
a jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní
spolupráci. Světový den vody připadá každoročně na 22. březen. Poprvé byl vyhlášen v roce 1993 Valným shromážděním Organizace
spojených národů jako připomínka významu
vody a potřeby udržitelného nakládání s vod-

ními zdroji. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné
vody. Propagace agentur a nevládních organizací věnujících se problémům spojených
s vodou je zaměřena na čistotu, ochranu vod
a jejich šetření.
V České republice nám zatím připadá problém
nedostatku vody mnohdy vzdálený, ale v rámci situace Evropské unie ve světovém kontextu
se již jedná o problém. Změna klimatu, zejména sucho a nedostatek vody již významně
postihuje část obyvatelstva a území EU. Se suchem se nyní nejvíce potýkají jižní části Evropy, třeba země jako Itálie, Španělsko či Řecko.
Situace zdrojů vody je u nás v poměru ke světu relativně příznivá. Od roku 1990 se podařilo
zásadním způsobem snížit znečištění vypouštěné do našich řek a zároveň došlo ke snížení
odběrů vody v zemědělství, průmyslu, energe-

tice i pro potřebu veřejných vodovodů. Přesto
se Česká republika řadí do kategorie těch zemí,
které již začínají pociťovat projevy dlouhotrvajícího extrémního sucha. Situace je důsledkem nerovnoměrnosti srážek a nyní častých
přívalových dešťů, které se nestačí vsáknout.
V posledních letech sice v Česku spadne přibližně stejné množství srážek, ale v průběhu
roku jsou jinak rozložené. Zatímco povrchová
voda se dá zachycovat v přehradách, podzemní voda je závislá čistě na počasí. Pro doplnění
podzemních vod jsou rozhodující časté zimní
srážky, v posledních letech však převažují přívalové jarní a letní deště.
Tak se alespoň můžeme společně těšit z letošního průběhu zimy, která sice začala opožděně, ale pro nás a hlavně pro přírodu je dlouho
očekávaným požehnáním. 
Ing, Josef Špaček
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod
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Svatý Florián
S

vatý Florián je dalším světcem, jehož socha zdobí veřejné prostranství města Vyšší
Brod, konkrétně kašnu v horní části náměstí.
Nelze se tomu divit, protože právě tento světec se stal důležitým ochráncem měst, vesnic
i jednotlivých lidských obydlí. Říká se, že oheň
je dobrý sluha, ale zlý pán. A právě v tom druhém případě přichází svatý Florián, který je
patronem všech profesí, které se týkají ohně.

Ve středu žulové čtvercové kašny stojí sloup
a na něm stojí postava svatého Floriána. Socha
je ovšem zjednodušenou kopií původní kamenné skulptury, jejíž originál se dnes nachází
v budově historické radnice. Samotná je datována letopočtem 1737, kdežto sokl se sochou
světce nese letopočet 1865. Lze tedy odvodit,
že původní kašna sloužící zřejmě městu jako
obecní nádrž na vodu, byla kamennou sochou
doplněna až více než sto let po svém založení.
Florián se narodil na území dnešní Rakouska, tehdy v římské provincii Noricum, zřejmě
v druhé polovině 3. století. Od narození byl
veden ke křesťanské víře. Když Florián dospěl, rozhodl se pro dráhu císařského vojáka.
Díky své schopnosti se stal nejprve důstojníkem, nakonec snad i správcem celé provincie.
Na začátku 4. století začalo v římské říši, za císaře Diokleciána, nejrozsáhlejší pronásledování křesťanů. Císař rozesílal svým vojskům
dopisy o nutnosti každého vojáka obětování
antickým bohům. Kdo by neuposlechl, ztratil
by život. Když bylo v Noricu zatčeno čtyřicet křesťanů, rozhodl se Florián, že uvězněné
osvobodí. Při pokusu dostat se do žaláře byl
však rovněž zatčen a předveden před svého nadřízeného. Odmítl obětovat pohanským
modlám, nezřekl se své křesťanské víry, a proto byl mučen. Podle některých legend jej nejprve bičovali a následně mu kleštěmi utrhávali
maso ze zad. A když ani přes tuto ukrutnou bolest odmítl zříci se Krista, odsoudili jej na smrt.
Na krk mu přivázali mlýnský kámen a svrhli
ho do řeky Enns (Enže). Dále legenda vypraví,
že Floriánovo mrtvé tělo bylo unášeno vodním proudem až ke skále, kde bylo vyplaveno.
Tam jej podle legendy střežil orel, dokud tělo
nenalezla křesťanka jménem Valerie a nepohřbila jej na zahradě svého statku. V průběhu
staletí se nad jeho hrobem vystřídalo hned
několik sakrálních staveb. Dnes nad jeho hrobem, ve městě Sankt Florian nedaleko Lince,
stojí rozsáhlý klášter Augustiniánů kanovníků (cca hodina jízdy autem z Vyššího Brodu).
Při archeologických vykopávkách byly ve 20.
století nalezeny také ostatky čtyřiceti křesťanů, které se snažil Florián osvobodit. Ostatky
tohoto světce jsou dnes rozesety po celé Evropě, u nás jsou uloženy například v katedrále
v Praze a v Olomouci, nebo také v Havlíčkově
Brodě. Mlýnský kámen je dodnes uchováván
v kryptě již zmíněného rakouského kláštera.
Svatý Florián je nejčastěji zobrazován jako
římský voják, často s kopím nebo korouhví
v ruce. Někdy je také zobrazován s mečem
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sv. Florián

a palmovou ratolestí, která je symbolem všech
mučedníků. Atributem, který jednoznačně odlišuje Floriána od jiných světců, je vědro s vodou. Tímto vědrem většinou hasí dům, hrad
nebo kostel u svých nohou. Ve středověku byla však spíše znázorňována jeho mučednická
smrt. Méně častým symbolem je mlýnské kolo
uvázané na jeho krku nebo položené u jeho
nohou.
Úcta ke svatému Floriánovi byla vždy spíše
otázkou lidových vrstev než oficiálních církevních kruhů. Znázornění tohoto světce dodnes můžeme vidět na morových sloupech,
v návesních kaplích nebo také na domech či
statcích, které ochraňuje svým vědrem proti
možným požárům. Dnes je Florián považován
za patrona hasičů. Důvod je prostý. Je tím prá-

vě voda, která se stala prvním hrobem tohoto mučedníka, a která je hlavním nepřítelem
ohně. Protože organizované hasičské sbory
jsou záležitostí až 19. století, můžeme s nadsázkou říci, že to byl právě Florián, na kterého lidé v ochraně spoléhali jako na jediného
hasiče. K němu se také modlili a jeho jméno
z věží hlasitě vyvolávali městští strážci – hlásní
a ponocní. Méně známo už je fakt, že svatý
Florián je zároveň patronem všech povolání
spojených s ohněm, tedy hrnčířů, kominíků,
kovářů nebo pekařů. Jedno z pořekadel nám
ukazuje, že svatý Florián hasí také jiné požáry,
než jen ty spojené s ohněm! "Kde pálí ohně žár
a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán,
svatý Florián." Svátek tohoto světce se dodnes
slaví 4. května. 
Blahoslav Uhrovič

Připomínka svátku sv. Patrika – mnicha, misionáře, biskupa, patrona Irska

„zelená oslava“
v sobotu 16. 3. 2019 od 12:00 do 22:00
srdečně Vás zveme do klášterní Caffè Convento na
seznámení se životem sv. Patrika a promítání fotografií z Irska
tradiční irská jídla:
Irish stew (dušené maso)
Irish fish chouder (rybí polévka) s irským chlebem
sladké deserty Apple pie (jablkový koláč), Carrot cake (mrkvový koláč)
odpolední svačinku ze Scones (bochánky s máslem a marmeládou)
čaj s mlékem, irskou kávu nebo horkou whisky
Guinness, Baileys, Whiskey
Živou hudbu – irské melodie, písničky – muzikanti Kingsmani
Hudební seanci – přineste si nástroje a zahrajte si s námi irský reels nebo jigs

Pořízení nového územního
plánu obce

S

oučasný platný územní plán obce Přední
Výtoň je z roku 2005. Podle stavebního
zákona územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce
a regulační plán schválené před 1. lednem
2007 lze do 31. prosince 2022 podle tohoto
zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy
projednat a vydat, jinak pozbývají platnost.
Toto se týká i územního plánu obce Přední
Výtoň. Zpracování územního plánu zadává
obec (zastupitelstvo), zpracovává ho projektant (architekt) a administrativní úkony dělá
tzv. „létající pořizovatel“. O pořízení nového
územního plánu rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 2/2019 na zasedání dne 5. 2. 2019.
Vzalo na vědomí návrh na pořízení nového
územního plánu obce Přední Výtoň z vlastního
podnětu podle stavebního zákona a rozhodlo
nechat vypracovat nový územní plán obce
Přední Výtoň. Odhlasovalo, že pořizovatelem
nového územního plánu bude Obecní úřad

Přední Výtoň prostřednictvím „létajícího pořizovatele“. Starosta obce je zastupitelem pro
zpracování nového územního plánu. Uložilo
starostovi obce a pořizovateli připravit návrh
zadání nového územního plánu a vypsat výběrové řízení na projektanta územního plánu.
Do jednání o návrhu územního plánu několikrát vstoupí „dotčené orgány“, např. Krajský
úřad Jihočeského kraje České Budějovice, Ministerstvo dopravy, HZS, PČR, sousední obce
a mnoho dalších. Dotčené orgány budou hájit
veřejné zájmy a dbát na dodržování zákonů
spadajících do jejich kompetence. Bude to také veřejnost, kdo ovlivní podobu územního
plánu. K územnímu plánu se může vyjádřit
každý, koho se plánované úpravy budou dotýkat, například občané dané obce, vlastníci
pozemků, investoři, občanská sdružení, ale
též tzv. „zástupce veřejnosti“ a tzv. „oprávněný
investor“. 

(J. Bittner, starosta obce)

Na muzikálu Dracula

Kalendář akcí
na r. 2019
– 1. pololetí
1. března
Beseda s cestovatelem Arménie
Seniorklub
2. března
Vepřové hody SDH
8. března
Oslava MDŽ s tancem Obč. sdružení
27. dubna
Zájezd – Buškův hamr, ZOO Borovany
Seniorklub
30. dubna
Setkání u májky Metaná, SDH, Obec
11. května
22. ročník Šumaman závod
zásahových jednotek – Policie ČR
„Lipno patří dětem“ soutěže pro všechny
dětské kategorie
Policie ČR, Obč. sdružení, SDH
17. května
Dechovková diskotéka se Z. Voráčem
Seniorklub
1. června
Dětský den SDH, Metaná
15. června
3. pěší výlet na hrad Vítkův hrádek
SDH, Spol. přátel Vítk. hr.

P

ravděpodobně nejsledovanější muzikál
Dracula v Česku dosáhl zatím nepřekonanou rekordní návštěvnost 1,2 milionu návštěvníků v minulých létech. Po posledním nejnovějším nastudování a novém obsazení, (Daniel
Hůlka, Leona Machálková a další) v r. 2018,
byl uveden i v Budvar aréně v Českých Budějovicích 5. ledna 2019. O návštěvu hvězdného představení projevily zájem členky naše-

ho SDH. Členská schůze rozhodla je odměnit
za jejich vzorné vystupování při soutěžích,
účastí na brigádách a pomoc při zajišťování
všech aktivit sboru. SDH pro ně zakoupil vstupenky a poskytl naše dopravní vozidlo k zajištění cesty do Č. Budějovic a zpět. K nevšednímu zážitku z vystoupení zpěváků a herců
přispělo i společné posezení v jedné z českobudějovických restaurací. 
/ks/

20. června
Metaná – jarní kolo s táborákem
Seniorklub
22. června
Turnaj v metané
„O pohár obce P. Výtoň“
Metaná 
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Vlaková nádraží
P

okud patříte mezi posluchače Českého
rozhlasu Č. Budějovice, můžete se nepravidelně v raním vysílání setkat s pořadem
„Sloupky“, jejichž autorem je i jeho redaktor
p. Pavel Kroneisl. Obsahuje kratší zamyšlení
o nejrůznějším dění kolem nás. S laskavým
svolením autora jsem vybral některé myšlenky
z textu jeho sloupku Vlaková nádraží, která se
bezprostředně dotýkají místa, v blízkosti naší
obce. Rozvoj automobilismu potlačil zvláště
u nás používání veřejné dopravy, především
vlakové, místními občany. Patřím k těm, kteří
cestování vlakem od dětství miluji a pokud se
mi naskytne možnost, jedu nejraději vlakem.
Na dráze došlo k velkému posunu k lepšímu,
ale stále mají vůči cestujícím velký dluh. Opravdu, vagóny jsou většinou čistější a pohodlnější
než bývaly. Nádraží ovšem ztrácejí svůj půvab
naprosto. Kde je doba výpravčích s červenou

čepicí a prodavačů občerstvení, kteří pod okny
vagónu vyvolávali - horké párky, studené pivo.
Teď seženete něco k snědku pouze na velkých
nádražích, kde jsou stánky většinou s oschlými bagetami. Na těch menších nedostanete
vůbec nic. Ty jsou totiž bez jakéhokoliv života.
Bez personálu a naprosto neosobní. Jenom
podle cedule se jménem obce, nebo městečka
poznáte, kde vlastně jste. Je to škoda, nádraží,
hlavně ta malá mívala svá kouzla. Ale to se
naprosto vytrácí. Tady kolem Lipna ožívá především v sezóně cyklisty a vodáky. Díky panu
redaktorovi ale o jedné světlé výjimce mezi
nádražími teď víme. Je to malá stanice Lipno
nad Vltavou. To je velice příjemné místo pro
cestování. Čistota na peronu, v čekárně a dokonce i na toaletě. Voda teče tam kde má a jak
má a k dispozici je i velký automat na teplé
nápoje. Pan přednosta je milý a vstřícný člověk. Vyrážet odtud do světa a vracet se tam je
prostě radost. Tohle potvrzuje, že všechno je
v lidech. V jejich vztahu k místu a práci. Prostě,

Nádraží Lipno nad Vltavou.

někde to jde a jinde si na nádraží ani nesednete, protože buď nemáte na co a nebo je to
tak špinavé, že se bojíte, abyste se neumazali.
Nádraží Lipno nad Vltavou je v tomto smyslu
dobrá výjimka. A mám ještě jeden důvod –
v celostátní soutěži o nejhezčí nádraží se v roce 2018 umístilo na 1. místě. 
/ks/

Recept
na zdravé stárnutí

S

enioři zahájili první setkání v novém roce oblíbeným vědomostním kvízem. Odpovídat na otázky kladené p. Pavlem
Kroneislem vyžadovalo velké soustředění. Vyrovnaná soutěž
proběhla 18. ledna a dosažené bodové výsledky soutěžících byly
těsné. Děkujeme Českému rozhlasu Č. Budějovice za drobné
odměny pro soutěžící. K udržování dobré kondice těla patří i pohyb. Fyzickou zdatnost si senioři prověřili 14. února při bowlingu
v herně penzionu Vyhlídka. O co největší počet sražených kolků
zápolilo 8 mužů a 6 žen. Ve kvízu se na 1. místě umístilo družstvo
ve složení: p. Jan Stoiber, p. Oldřich Mareš a p. Emilie Kořínková.
V bowlingu 1. místa obsadili manželé p. Milan Hudec (muži)
a p. Marcela Hudecová (ženy). 
/ks/

Ateliér Bambas s.r.o., Ateliér V. Bambas s.r.o.,
Obec Přední Výtoň, Schindler a. s., České Budějovice, Kerim s.r.o. Přední Výtoň, Hotel Albatros Přední Výtoň. Lesy ČR a.s., Lesní správa
Vyšší Brod, COOP Jednota Kaplice Př. Výtoň,
WM Autodíly spol. s r.o., PoPoPoS CZ s.r.o.,
Hotel Barborka, Př. Výtoň, Hotel Star Lipno,
Lipno.info Lipno servis, CB Auto Č. Budějovice,
Hospoda U starého vdovce Př. Výtoň, p. Gerrit Franciscus Hoolwert, Př. Výtoň. Penzion
Jezerka, Př. Výtoň, Hájovna, Svatý Tomáš,
Penzion Vyhlídka, Př. Výtoň, Kosmetika Martina,
Č. Krumlov, Obchodní firma Vladimír Šlégr,
Svatý Tomáš, Hyundai Centrum CB s.r.o., Elektro Jírava, Manželé Smolkovi, Přední Výtoň,
Apartmány Na Výtoni, Autodoprava Hanus,
Hotel Barborka, Přední Výtoň, Český rozhlas
Č.Budějovice, M+P Král Jindřichův Hradec,
Amenity Resorts s. r. o., Autoservis Stoiber,
Lipno.
SDH Přední Výtoň uspořádal 16. února Hasičský bál v hotelu Aktiv. K tanci a poslechu
zahrála hudební skupina „ K – Club “. Srdečně děkujeme našim příznivcům a sponzorům,
za jejich finanční podporu a věcné dary do tomboly a vedení hotelu za pronájem sálu.
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Poděkování patří i všem našim členům
za přípravu a bezproblémovou organizaci
této akce. 

Čtenářský koutek
Papoušková Eva – Cílovníci
Malý Záviš se z Prahy, od rodičů a tří mladších
bratrů, stěhuje do Poděbrad. Nastupuje totiž
na nově otevřenou Kolej Jiřího z Poděbrad,
elitní internátní školu. Záviš je v koleji sice nejmladší, ale zato velice zvídavý.
Bradley Alan – Vražda není hra
Jedenáctiletou Flavii nudí život s otcem a nemilovanými sestrami na venkovském sídle. O to
víc ji od malička fascinují chemie, jedy a smrt.

Vážení čtenáři,
vítám Vás u březnových knižních novinek,
které již na Vás netrpělivě čekají. Přeji Vám
příjemné březnové dny. R. Ouředníková
pro děti:
Krolupperová Daniela – Taje olivového háje
Malou vílu odnese vítr mistrál z hor do zahrady
opuštěného domu na pobřeží Provence. Víla se
o zahradu začne starat a na nový domov si postupně zvykne.
Štelbaská Zuzana – Filípek
Je po dešti a lesík kolem jezera, kam chodí Filípek s tatínkem na ryby, je krásný a voňavý. Filípka ale rybaření nebaví. Raději si v lese hraje
s kamarády skřítky.
Butler Dori – Duch za oponou
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas
není obyčejná holka – na rozdíl od ostatních
lidí totiž dokáže vidět duchy. Jejich detektivní
kancelář je proto jako stvořená pro řešení zapeklitých záhad!
Braunová Petra – Johana s hlavou v oblacích
Co se to děje s Johankou? Nechce se jí vstávat,
chodit do školy, kdeco poplete, s ničím není
spokojená. Johanka má, jak se říká, hlavu v oblacích. Ale kdo za to může?
Walliams David – Táta za všechny prachy
Frankův otec Denis se živil jako automobilový
závodník. Avšak po ošklivé havárii se z opěvovaného hrdiny stal nikdo. Frank s tátou zůstali sami, bez pomoci a bez peněz. Když se táta
Denis dostane do vězení, jen Frank věří v jeho
nevinu a pokusí se ho zachránit.
Stewner Tanya – Lili Větroplaška
Lili má tajemství – umí mluvit se zvířaty! Lili
tráví každou volnou chvíli v zoologické zahradě. Tady se cítí jako doma a taky může být doopravdy prospěšná, zvlášť když ji ředitelka zoo
přijala do profesionálního týmu ošetřovatelů
a pomocníků.

Tolonen Tuutikki – Strašidelná chůva
Knížka vypráví příběh obyčejné současné rodiny, jejíž život se zcela nečekaně obrátí vzhůru
nohama, když se u nich na prahu jednoho dne
objeví vlasatá příšera páchnoucí močálem, která o sobě tvrdí, že se specializuje na péči o děti
a bude novou chůvou jejich dvou dcer.
Sedwick Marcus – Neviditelná
Otec naučil Laureth sledovat opakující se události, vzory a čísla – což je něco, pro co má jeho
dcera očividně mimořádné nadání. Její tajemství? Je slepá.
De Castell Sebastien – Kouzelnice
Třetí pokračování knihy Divotvůrce. Čas nemilosrdně ubíhá a karty varují před blížící se válkou.
Gläser Mechthild – Strážci příběhů
Během letních prázdnin na zapomenutém ostrově kdesi ve Skotsku se Amy dozví, že jako
členka staré šlechtické rodiny ovládá schopnost vstupovat do knih a ovlivňovat již napsané
příběhy.
pro zajímavost:
Ležák Zdeněk – 100 let Československa
Špaček Ladislav – Rokovy výlety do historie
Etiketa pro školáky.
Rezková Milada – Velký Bobek
Příběh o putování potravy v našem těle seznámí malé i velké čtenáře formou dobrodružného
příběhu se zapeklitostmi lidského trávení.
detektivky pro dospělé:
Black Benjamin – Odplata
Je den jako stvořený k vyjížďce na plachetnici
a Victor Delahaye, jeden z nejúspěšnějších irských podnikatelů, vypluje se svou lodí daleko
na moře. Domů se však již nevrátí.
Indridason Arnaldur – Synové člověka
V centru Reykjavíku je nalezen brutálně zavražděný penzionovaný učitel. Téměř ve stejnou
dobu spáchá jeden z jeho bývalých žáků v psychiatrické klinice sebevraždu.
Minier Bernard – Sestry
Kriminalista Servaz se vrací ke svému prvnímu
případu. Pátý díl bestsellerové série.

Motte Anders – Konec léta
Za soumraku na konci léta roku 1983 prolezl
pětiletý Billy Nilsson dírou v plotě ze zahrady do kukuřičného pole – a nevrátil se domů.
V poli našli jen jednu jeho botu.
Březina Jiří – Vzplanutí
Nadpřirozený jev, zvláštní shoda okolností,
nebo rafinovaná snaha zničit důkazy? To je
případ, nad kterým kroutí hlavou i vyšetřovatel požárů. Najít odpovědi rozhodně nebude
snadné.
Tremayne Peter – Mnich, který zmizel
Nové dílo mistra keltské detektivky.
Vondruška Vlastimil – Duch znojemských
katakomb
Körnerová Marie – Dům u tří borovic
Francouzský venkov na konci 19. století. Prostředí plné pověr, předsudků, klepů a nedůvěry
k „přivandrovalcům“.
Iggulden Conn – Válka růží 3
Válka mezi Lancastery a Yorky pokračuje! Třetí
díl výpravné ságy o nejkrvavějším konfliktu anglické historie.
Koubková Zuzana – Zlatá růže
V první polovině 14. stol. jižním Čechám vládnou páni z růže, mocní Vítkovci, kteří si víc než
dění v zapadlých obcích hledí mocenských intrik.
Guillou Jan – 1968
Kniha 1968 zasvěceně líčí jeden z politicky nejbouřlivějších roků dvacátého století: ve Spojených státech a v Evropě se šíří vlna demonstrací
proti válce ve Vietnamu, v ulicích Paříže vlají
rudé prapory a v Praze umírá socialismus s lidskou tváří.
Rudiš Jan – Český ráj
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají
jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je
nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být
těmi, kým doopravdy jsou.
Grisham John – Pohledávka
Mark, Todd, Gordy a Zola začali studovat práva, aby změnili svět a udělali z něj lepší místo
k životu. Zadluží se a nastoupí na tříletou soukromou školu. V posledním semestru si však
postupně uvědomí, že něco je špatně.
Winman Sarah – Rok zázraků
Téměř devadesátiletá Marvellous žije samotářsky v malebné přírodě Cornwallu. Jednoho dne
se u ní objeví zubožený voják. Mladík poznamenaný válkou i smrtí dávné lásky a prazvláštní stařenka s nadpřirozenými schopnostmi se
sblíží.
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5. 3.

Povídání nad knihou Zmizelá Šumava

Naším hostem bude autor knihy Emil Kintzl
18 hod., Zasedací místnost MěÚ

12. 3. Trénink paměti

Trenérka paměti Růžena Lepšová prozradí,
proč paměť trénovat.
18 hod., Klub pod kinem

14. 3. Březnové podvečerní čtení s hostem
Čtení pro děti s hostem Petrou Pomijovou.
18 hod., Městská knihovna

30. 3. Knihovna v sobotu
9 – 12 hod.

30. 3. Noc s Andersenem

Nocování pro děti.
Přihlášky budou k dispozici od 1. 3.

Upozorňujeme, že průběh akcí bude fotografován.
Použité snímky budou použity výhradně za účelem propagace knihovny.
www.knihovnavbrod.cz, www.facebook.com/knihovnavbrod
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Akce pro Základní školu:
• Návštěva Čtenářského klubu
• Knížka pro prvňáčka
– návštěva ilustrátora
• Návštěva dvou tříd z MŠ
• Besedy s Kristinou Hlaváčkovou
(6. a 7. třída)
• Návštěva 3.A
• Návštěva 5.A

Brayová Carys - Píseň pro Issy Braldeyovou
Je podzim a v přírodě všechno umírá. Jacob má
v pokoji mrtvého pavouka schouleného do klubíčka. A na dolní palandě leží schoulená máma,
ale o tom se nesmí mluvit. Táta říká, že by to lidi
nepochopili.
Haran Elizabeth – Údolí naděje
Matyldiny sny o rodinném štěstí vezmou za své,
když na zásnubní hostině ztropí její opilý otec
nečekaný skandál. Dosud vážená rodina je najednou přetřásána na veřejnosti a zostuzená
dívka prchne z města do tichého vnitrozemí.
Lamballe Marie – Hortenziová zahrada
Kniha se odehrává ve dvou časových obdobích,
během druhé světové války a v současnosti.
Oba děje spojuje malebná vesnice Plouvan
ve francouzské Bretani a starý klášter Notre
Dame de la Foret.
Fisher Kerry – Mlčenlivé ženy
Emocionální rodinný thriller s potenciálem udržet čtenáře vzhůru celou noc.
Bakošová Josefína – Terapie sdílením
Kniha je věrným obrazem autentického prostředí internetových chatů a messengerů, kde
se dnes tak často odehrávají trpké konce vztahů.

Hrabáková Hana - Povídky ke kávě
Autorka oslovuje čtenáře uceleným souborem
humorných textů doslova „ze života“.
Kučera Jiří – Bílí baroni
Tupé prostředí armády v sedmdesátých letech
dokáže Jiří Kučera proměnit v grotesku a čtenář
nemá šanci vydechnout a uvolnit mimické svaly ztuhlé smíchem.
Roux Madeleine – Dům fúrií
Kniha je doplněna příznačnými ilustracemi
a fotografiemi, které oživují podivný svět,
ve kterém je hranice mezi lidmi a duchy opravdu tenká.
Pro zajímavost:
Honzák Radkin – Ať žijou mikrouti
Láska možná prochází žaludkem, ale celý náš
život řídí útroby… Známý psychiatr, publicista
a vysokoškolský pedagog píše poutavě, poučně, originálně i s humorem o střevním mikrobiomu, jemuž se také říká “střevní mozek”.

Upozornění
Ve čtvrtek 7. března bude knihovna
z důvodu školení
otevřena až od 10 hodin.
Děkujeme za pochopení 

Petrov Michal – Retro ČS
Retro ČS vrátí čtenáře ve třech svazcích do let
socialistického konzumu.
Fíla Ivan – Muž, který stál v cestě
Strhující román o muži, který se v srpnu 1968
pod hrozbou likvidace vzepřel okupantské
moci a jako jediný nepodepsal potupný moskevský dokument.
Přebinda Petr – Od Velké Sýrie k malé
Složitosti vytváření Sýrie v první polovině 20.
století. 

Knižní tipy

Niven Jennifer – Tíha vesmíru
Neobyčejná love story, která vás dostane.
Borowitz Alexandra – Rodina a jiné
katastrofy
Vtipný a osvěžující příběh o rodinných poutech
a pohromách, ke kterým dojde, když se jedné
chaotičce vymkne její chaos z rukou.

Jaro klepe na vrata
P

aní zima pomalu opouští své království
a první silné sluneční paprsky prohřívají
chladnou zem. Sněhu ubývá a odhaluje dosud
milosrdně ukrývající překvapení.

Jedno nám dělá radost a zúročuje práci zahradníčků, kteří ve prospěch města každoročně na podzim sází cibulky krokusů. První poslové jara jsou balzámem pro oko i duši. Není
snad nikdo, kdo by se v tomto období neprošel parkem. Případně by se za slunečného dne

neposadil na lavičku a nesledoval tu barevnou
záplavu květů pilně obletovanou čerstvě probuzenými dámami z dřevěných úlů.
Druhé překvapení nám radost příliš nedělá. Zahradníčky v tomto případě vystřídali
spíše nezodpovědní psíčkaři, kteří si udělali
z parku venčící dvorek. Možná budete oponovat. Vždyť si to uklízí! Těžko soudit kolik
litrů moči a exkrementů snese trávník, případně alej kaštanů již tak zkoušených stářím a pro-

vozem. A jsou si majitelé čtyřnohých miláčků
jisti, že odhalí všechny následky?
Hážeme si snad doma odpadky na podlahu
s vědomím, že to pak uklidíme? Můžete nám
zaslat svoje názory. Já osobně jsem pro kytičky
a zahradníčky! 
Krásné předjarní dny, KT
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Provádíme úklidy všeho druhu
Možnost zakoupení
dárkových poukazů:
čištění oken čištění koberců a čalounění
ruční čištění aut

200 Kč/ 300 Kč/ 500 Kč/ 1.000 Kč
a kompletní čištění auta
/2.000 Kč/

Tel: 728 185 820, 604 301 522

Prodejna Odívání
– průmyslového zboží....
Soňa Šerhaklová

Brigáda na hradě Rožmberk – 115 Kč/h
Do obchodu se suvenýry a drobným občerstvením na hradě Rožmberk
přijmeme brigádnici na DPP na červenec a srpen 2019.
Obsazení směn dle dohody.

Požadujeme:

• zodpovědnost • spolehlivost • hbitost • příjemné vystupování
• zdravotní průkaz
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, hrubou odměnu po zapracování 115 Kč/h,
stravenky a možnost dlouhodobé spolupráce i v dalších sezónách.
V případě potřeby zajistíme hrazené ubytování v místě.

Díky vaší poptávce jsme od nynějška rozšířili sortiment
v oddělení elektro a průmyslového zboží.
Těší nás váš zájem, díky kterému můžeme dál pokračovat
v našem prodeji.
Přejeme všem našim zákazníkům jen to dobré
a hezké nadcházející jaro.

Kontakt: info.colibri@centrum.cz, mobil: 725 336 636

Soňa Šerhaklová

Půjčovna kánoí a raftů
Vodácké kempy na Vltavě
Pension a Restaurace Inge

BRIGÁDA – ZAMĚSTNÁNÍ
Vyšší Brod – Rožmberk – Nahořany – Český Krumlov – Zlatá Koruna – Boršov
Hledáme šikovné a pracovité kolegy na tyto pozice:
• Vedoucí střediska
• Recepční v kempu a půjčovně lodí
• Pracovník půjčovny lodí
• Řidiči sk. B, C, CE, D, DE
• Obsluha ve vodáckém občerstvení
• Kuchař / kuchařka v občerstvení
• Uklizečka / pomocná síla v kempu a občerstvení
• Kuchař / kuchařka v restauraci (hotová jídla, minutky)
• Číšník / servírka v restauraci
• Uklizečka / pomocná síla v pensionu a restauraci

Co požadujeme:
• příjemné vystupování, pozitivní přístup
a orientaci na zákazníka
• u vybraných pozic znalost cizího jazyka
(němčina, angličtina, holandština)
• minimální doba brigády 1 měsíc kdykoliv
v období květen – září
• minimální věk 17 let

Co nabízíme:
• čistá mzda 100 – 250 Kč / hod dle pozice
a odvedené práce
• možnost celoročního zaměstnání na HPP
• možnost ubytování po dobu brigády
• zvýhodněné stravování
• bezplatné půjčení kánoe či raftu

Více informací o nabízených pozicích a formulář pro zájemce naleznete na www.ingetour.cz
Případné dotazy posílejte na email brigada@ingetour.cz
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Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníky na hlavní
pracovní poměr i možnost brigády na následující pozice:
OBSLUHA PŮJČOVNY INTERSPORT Rent
Práce na pozici obsluhy v půjčovnách sportovního vybavení
INTERSPORT Rent v Lipně nad Vltavou.
Požadujeme:
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
• Komunikativní znalost AJ/NJ
Nabízíme:
• Zajímavou práci v příjemném prostředí lyžařského areálu
• Dotované ubytování
• Slevu na stravování
• Skipas pro vlastní použití zdarma
• Slevy na skipasy pro rodinu či známé
• Volný vstup do bazénu a sauny
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• Práci na hlavní pracovní poměr i brigádně
PRACOVNÍK SKI/CYKLO SERVISU
Práce v servisu v Lipně nad Vltavou. Náplní práce je oprava
a údržba lyží, snowboardů, kol a koloběžek.

Řádková inzerce
• Koupím známky, obrazy, mince, šavle a vojenské předměty, rádia,
hodiny, nábytek, porcelán a jiné staré věci. Jednotlivě, sbírku nebo
pozůstalost. Tel: 722 777 672.
• Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Stadion.
Tel: 721 707 587
• Prodám byt 2 + 1 v osobním vlastnictví ve Vyšším Brodě.
Telefon: 602 534 817.
• Hledáme pokojskou. Informace na: 725 339 343,
milena@lipnolakeresort.cz, Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou
č.p. 302, 382 78. www.lipnolakeresort.cz

Pozor

Poděkování

Odemykání
stezek se blíží!

Členský výbor
Jednoty Vyšší Brod
děkuje všem sponzorům,
kteří se podíleli
na plese Jednoty.

Již 13. 4. 2019
vyrážíme

20 |

Děkuji, Anna Lüftnerová

Požadujeme:
• Technickou zdatnost
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
Nabízíme:
• Zajímavou práci v příjemném prostředí lyžařského areálu
• Dotované ubytování
• Slevu na stravování
• Skipas pro vlastní použití zdarma
• Slevy na skipasy pro rodinu či známé
• Volný vstup do bazénu a sauny
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• Práci na hlavní pracovní poměr i brigádně
Zaujala Vás některá z nabídek?
Ozvěte se na email rent@lipnoservis.cz
nebo telefon +420 725 988 820.

Lipno Lake Resort

hledá zaměstnance na pozici

pokojská
Více informací a pohovory na mob.: 725 339 343,
na emailu: milena@lipnolakeresort.cz nebo na adrese:
Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p.302, PSČ 382 78.

www.lipnolakeresort.cz

PŘIDEJTE SE K NÁM

VY
ZPRÁ ELU
Z ENG

V roce 2018 společnost ENGEL vybrala rekordní sumu na pomoc dětem.
O pracovníky s dobrým srdcem v kaplickém závodě společnosti není nouze.
Za vše mluví opět rekordní částka vybraná v průběhu akce Strom přání,
jejíž cíl byl jediný, a to podpořit děti z Dětského domova Horní Planá. A kolik
že to vlastně letos dělalo? Zaměstnanci přispěli částkou 28 010,- Kč a vedení
společnosti tento obnos zdvojnásobilo.

ENGEL děkuje všem svým zaměstnancům
a do Dětského domova Horní Planá
posílá částku 56 020,- Kč.
A co se vlastně za vybrané peníze tentokrát nakoupí?
Děti z domova milují venkovní aktivity. O tom se nakonec někteří kolegové
z ENGELu mohli sami přesvědčit při poslední společné zábavě nazvané
Adrenalin na Lipně. A protože děti milují také cyklovýlety, částka bude použita
na nákup horských kol, která jistě brzy najdou v domově to správné využití.

Ředitel Dětského domova Horní Planá, pan Urban, hostem ENGEL vánočního večírku 2018.

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!
Zuzana Vendlová

+420 380 386 784

zuzana.vendlova@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz

Přehled počasí za rok 2018 a porovnání
s předcházejícími lety na základní stanici Vyšší Brod

Roční průměrná teplota 8,48 °C rozdíl proti roku 2017 +0,69 °C
Absol. T v roce 2018
maxim. T 33,0 °C 9. 8.
minim. T -17,9°C 26. 2.

Nejteplejší měsíc srpen 18,0 °C
Nejstudenější měsíc únor -3,5 °C
Nejvíce srážek prosinec 104,2 mm
Nejdelší sluneční svit srpen 255,8 hod.
Počet dní se sněhovou pokrývkou 70

Absolutní T 1955 – 2018
maxim. T 35,7 °C 6. 7. 1957
minim. T -34,0 °C 10. 2. 1956

Mezi obyvateli Vyššího Brodu
najdeme přes 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které
zasáhla vážná nemoc.

D

íky těmto darům pak mohou jejich rodiče
uhradit výdaje spojené s léčbou – například častou dopravu do nemocnice, doplatky
léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky,
rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6.218 rodin,
z Vyššího Brodu pochází 1 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 20. Děkujeme
všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek
pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
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odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen
ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz,

i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3.400 rodině. 

Oprava jezu Vyšší Brod
provedeno z lomového kamene do betonu,
opřené o betonovou patku a bude kopírovat
stávající břeh. Dlažba bude ukončena betonovým pasem. V dlažbě bude zřízeno schodiště
pro vodáky.
Celé dílo, které provádí Vodohospodářské
stavby, spol. s r. o. by mělo být dokončeno
počátkem června 2019 a jeho cena činí 3,3 mil.
Kč bez DPH. 

J

istě si každý povšiml čirého ruchu, který probíhá na jezu již pár měsíců. Požádali jsme
Povodí Vltavy s.p. o krátkou informaci, které
nám ji ochotně poskytlo. Stavba je rozdělena
celkem na tři stavební objekty.
Prvním objektem a současné době je již hotová vorová propust, kde došlo k výměně dubových trámů kotvených k profilům v jádru pilířů
a k doplnění betonového jádra včetně dláždění z lomového kamene.
Druhým objektem je část jezu v délce 70 m.
Zde bude odstraněn poškozený a částečně
chybějící vodorovný dubový trám spodní hrany jezu. Nad trámem se nachází poškoze-

ná stěna z dřevěné kulatiny. Následně budou
do podjezí osazeny svislé piloty na které bude
upevněn nový dubový trám spodní hrany jezu.
Prostor nad a pod trámem v podjezí bude vyplněn z místního lomového kamene. Dřevěná
konstrukce přelivné plochy jezového tělesa
z dubových trámů bude opravena. Případné
kaverny na přelivné ploše tělesa budou doplněny místním lomovým kamenem.
Třetím stavebním objektem je prodloužení
opevnění levého břehu pod vorovou propustí.
Opevnění levého břehu pod vorovou propustí
bude prodlouženo o dalších cca 35 m a bude navazovat na stávající opevnění. To bude

GO–Regiontour 2019

Holiday World 2019

J

J

e největší národní prezentací cestovního ruchu v ČR a nosným projektem domácího cestovního ruchu GO-Regiontour je efektivním
místem pro setkávání profesionálů v cestovním ruchu, jehož nedílnou
součástí je kvalitní odborný doprovodný program i atraktivní doprovodný program pro širokou veřejnost. 

e nejvýznamnější mezinárodní veletrh cestovního ruchu. V roce 2019
proběhl již 28. ročník a představil se na něm téměř celý svět. Nechyběly národní turistické centrály tradičních evropských zemí, ale i vzdálených destinací. Na turistické zážitky lákaly regiony České republiky.
Novinkou bylo spojení s veletrhem PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA, kde
byly představeny nejvýznamnější památkové objekty. 
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kulturní program březen

• 5. 3. 2019 úterý, 17 hod, kino
KOČIČÍ POHÁDKA ANEB JAK KLÁRKA
ZACHRÁNILA KOČIČÍ KRÁLOVSTVÍ
Liduščino divadlo, novinka - premiéra leden 2019
Vstupné: 50 Kč
• 5. 3. 2019 úterý, 18 hod., zasedací místnost
EMIL KINTZL – ZMIZELÁ ŠUMAVA
Z cyklu Povídání nad knihou
Pořádá Městská knihovna Vyšší Brod

Zemřít pro design
Režie: Sue Williams /USA/ 2016 / 73 min

• 12. 3. 2019 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti

Výroba notebooků, mobilů a elektroniky
vůbec je toxická. Zaměstnanci kvůli agresivním chemikáliím umírají na nové druhy
rakoviny, mají postižené děti. Výrobci to
vědí. Maří soudní procesy a tutlají informace už 30 let. Jedovaté látky nelze zlikvidovat. Rozežírají nádrže, pronikají do vzduchu,
cestují po planetě – a škodí všem. Snímek
metodicky rozkrývá problém globálních
rozměrů. A ukazuje, jak je dále stupňován
nelidskými podmínkami v čínských výrobnách, technikami „likvidace“ starých přístrojů či praktikami, jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové modely. Na druhou
stranu, ve světě se najdou i kutilové razící
šetrné cesty, jak s elektronikou zacházet,
aby pro nás neměla fatální následky.

• 14. 3. 2019 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
K poslechu a tanci hraje Rosťa Veselý
Vstupné: 50 Kč
• 14. 3. 2019 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
BŘEZNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
tentokrát přijde host Petra Pomijová
– autorka Včelky samotářky
s sebou: přezůvky a dobrou náladu
• 21. 3. 2019 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
ZEMŘÍT PRO DESIGN
Festivalový film
Vstupné: zdarma
• 27. 3. 2019 středa, 18 hod.,
Zasedací místnost – Městský úřad
CESTOVATELSKÁ BESEDA:
Napříč Severní Amerikou
Vstupné: 50 Kč
• 30. 3. 2019 sobota, 18 hod., Sál hotelu Šumava
KONCERT PRO ANDU
Již 12. ročník charitativního koncertu
• 30. 3. 2019 sobota, Městská knihovna
NOC S ANDERSENEM
Nocování pro děti, přihlášky jsou k dispozici od 1. 3.
Změna programu vyhrazena.

Zveme na promítání festivalového filmu
21. 3. 2019 v 18 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Připravujeme
• 19. duben
Dětská činoherní pohádka
Povídání o pejskovi a kočičce
Divadelní komedie Návštěva mladé dámy
• 21. květen
Pohádka pro děti divadla MALÉhRY
• 23. srpen
Rozverná komedie Divadla Artur
– Hledám milence zn. spěchá!
Vstupenky jsou již v prodeji

Vážení občané,
SDH Vyšší Brod oznamuje,
že dne 27. 4. proběhne v naší obci

sběr železného šrotu.
Děkujeme za podporu! 
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Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 22. 3. 2019 do 12 hodin.

