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CO SE VE VAJÍČKU UKRÝVÁ?

Pátek 19. dubna 2019

 Odemykání turistických
stezek

Sobota 13. 4. 2019, 9.30 hod.,
Náměstí
Výšlap Černým lesem
Více na straně 18

od 13.00 do 17.00 hodin
VESTIBUL KINA

TVOŘIVÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA
• Vyrobte si velikonoční dáreček
• Upleťte si pomlázku (pentle s sebou)
• Vybarvěte si keramického motýla či kytičku

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
• Povídání o pejskovi a kočičce
- hraná pohádka Josefa Čapka
• Velikonoční jarmark 

 Odemykání Vltavy

12. a 13. 4. 2019, Kemp pod hrází
Vyprávění vodníka Brodimila,
hraje skupina Hastroš

VESELÝ VEČER

Návštěva mladé dámy
divadelní představení pro dospělé
od 19 hod., vstupenky za cenu 150Kč v Infocentru

A mnoho dalších
povedených taškařic.
Vyrobte si nebo zakupte
velikonoční drobnost
pro své nejbližší.
 David Žák……O agentech

chodcích II.

Informace: 380 746 627, infocentrum@mestovyssibrod.cz

Čtvrtek 18.4.2019, 18 hod.,
Klub pod kinem
Beseda ve spolupráci s ÚSTR

Základní umělecká škola
informuje
Vážení a milí čtenáři!
Jarní rovnodennost
je za námi, těšíme se
z vykvetlých krokusů
na náměstí a čekáme až vykvetou další
krásky na zahradách
a loukách. V dubnu
můžeme oslavovat zázraky přírody pouze
symbolicky – uvědoměním, že je třeba
o planetu Zemi pečovat, že je to náš domov a jinde by se nám nevedlo. Ale raději
bychom měli vyrazit na výlet se sáčkem
v ruce a když tu a tam zahlédneme nějaký
odpad, seberme ho a odnesme do nejbližšího odpadkového koše. To je první
krok k uzdravení přírody. Dalším by mohlo
být zmírňování používání plastů každého
jednoho z nás. Po celém světě se tato idea
šíří, některé země již přistupují k radikálním opatřením. Zkusme vyrazit pro pečivo
s látkovou taškou. Až si kousneme do čerstvého rohlíku, třeba nám bude chutnat
lépe!


Komorní hra s převahou dechových nástrojů okresního kola se v ZUŠ Český Krumlov účastnil Flétnový soubor Vyšší Brod (V. Čabelová,
J. Procházková, E. Dlasková) a Las Estrellas
(E. Mičanová, K. Míčková, J. Hurná). Oba soubory, vedené p. učitelem Tomášem Haymannem, získaly 1. místo s postupem do krajského kola.

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
– okresní kolo pořádala ZUŠ Kaplice 12. 3. 2019.
Soubory Duetinko (I. Hulíková, E. Hulíková),
Komorní soubor (A. Kahovcová, I. Hulíková,
T. Feslová, B. Kahovcová, Z. Nguyen) – pod
vedením A.Opekarové a Duo (J. Šilhanová,
S. Bambasová) – pod vedením P. Schwarzové
získaly 1. místo s postupem do krajského kola.
Trio A. Macháčková, B. Kahovcová, D. Daniel)
získalo 2. místo. Podařilo se vytvořit krásnou
atmosféru setkání žáků a vyučujících smyčcových oddělení na okrese, kde si žáci užili nejen
hraní, ale i naslouchání ostatním.

Do krajského kola ve hře akordeonů postoupila Markéta Holinková ze třídy p. uč. T. Rožbouda.

Připravujeme:
• 11. 4. od 17.30 Koncert pěveckého oddělení
V. Brod HN

Kaplickou ZUŠ reprezentovali poprvé v její
historii i žáci v oboru skladba. Skladby žáků
ze třídy Daniela Táchy – K. Freitinger, Š. Mora, Z. Hlavsová, T. Kanalošová, A. Kahovcová – získaly bronzové pásmo v ústředním kole.

Zájemcům o studium v ZUŠ :
Talentové průzkumy proběhnou v mateřské
školce na začátku měsíce května. Rodiče žáků, kteří mají od příštího září zájem studovat
v ZUŠ – věnujte, prosím, pozornost informacím v MŠ. V případě, že bude Vaše dítě vybráno a budete mít zájem o studium v ZUŠ,
přihlaste dítě elektronicky na stránkách školy
(www.zuskaplice.cz/dokumenty)
do 17. 5. 2019. Pro děti, které se průzkumu
nemohly zúčastnit a pro zájemce z okolních
obcí budou probíhat odpolední talentové průzkumy 4. 6. od 15.00 do 17.00 hodin, hudební obor v budově Míru 201, výtvarný
obor v budově Míru 194. 

Karel Troják
šéfredaktor

Informace
o výluce
informujeme Vás,
že 27. 3. 2019 – 17. 4. 2019 proběhnou nepřetržité výluky železniční
přepravy na trati číslo 195 v úsecích
Rybník - Lipno Z tohoto důvodu
budou všechny dotčené vlakové spoje
nahrazeny autobusovou přepravou.
Navíc se zde bude uzavírat železniční
přejezd u Rožmberka a náhradní
doprava bude organizována dle VJŘ.
Více informací naleznete na oficiálních
stránkách ČD v sekci omezení provozu.
(www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu) 
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Ohlédnutí:
Ve druhém pololetí probíhají soutěže základních uměleckých škol, v tomto školním roce se
účastnili naši žáci těchto soutěží:

Krajské přehlídky pěveckých sborů v Českém
Krumlově se 27. 3. 2019 zúčastnily dva sbory
z naší ZUŠ. Pěvecký sbor Kaplice (21 žáků)
pod vedením R. Kahovcové a Komorní pěvecký soubor z Vyššího Brodu (11 žáků) pod vedením K. Remsové.
Žáci školy si zazpívali i na soutěži Karlovarský
skřivánek. Do ústředního kola postoupili: Aneta Holinková, Nela Karolína Sojková (ze třídy M. Hůlové), Zuzana Kramperová (ze třídy
I. Voráčkové), Tomáš Karl (ze třídy K. Remsové).
První místo získala: Ema Mičanová (ze třídy
I. Voráčkové), druhá místa: Anežka Macháčková (ze třídy K. Remsové), Anna Jarošová
a Hana Dostálová (ze třídy I. Voráčkové).

Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Informace
z úřadu
Upozornění na změnu volební místnosti
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Voliče,
kteří spadají do I. okrsku při nich čeká změna
v umístění volební místnosti. Volební místnost v kanceláři odboru životního prostředí
v Městském úřadě Vyšší Brod se přesune
do místnosti v Klubu pod kinem. Důvodem
pro zavedení změny je snaha zajistit dostatečně velký prostor pro voliče hlavně při úpravě
hlasovacích lístků a také zajistit lepší a důstojnější pracovní prostředí pro členy okrskové
volební komise. Kromě toho změna volební
místnosti nám umožní vyhnout se kolizi používání místnosti pro práci zaměstnanců odboru
životního prostředí a pro volební účely.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo do Evropského parlamentu má na území ČR:
1. každý občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhne věku nejméně věku 18 let,
2. občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne nejméně 18
let je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen
k trvalému nebo evidovanému přechodnému pobytu na území ČR
Občan jiného členského státu musí požádat
příslušný obecní úřad o zapsání do seznamu voličů pro volby do EP anebo o přepsání údajů z dodatku stálého seznamu voličů
pro volby do zastupitelstev obcí, pokud byl
v tomto na vlastní žádost v minulosti zapsán.
Bez zápisu nebo přenesení údaje do seznamu
voličů pro volby do EP mu hlasování nebude umožněno. Občan jiného členského státu,
který má povolen trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt na území města Vyšší

Brod, může požádat osobně o zapsání nebo
přenesení údajů do seznamu voličů pro volby
do EP na MěÚ Vyšší Brod, v kanceláři matriky
(1. patro), a to nejpozději do 16 hodin dne 14.
4. 2019. Vzhledem k tomu, že den 14. 4. 2019
vychází na neděli, bude v uvedené kanceláři
zajištěna pro účel zápisu anebo přenesení
údajů dne 14. 4. služba od 8 do 11 hod a od 12
do 16 hod. Při podání žádosti je občan jiného
členského státu povinen předložit průkaz totožnosti – povolení k pobytu cizince.
Dále každý volič má právo si v úředních hodinách v kanceláři matriky ověřit, zda je zapsán
v seznamu voličů, popř. může požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy. MěÚ je
povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo
mu v této lhůtě písemně sdělit, proč nelze žádosti vyhovět.

osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej zašle na jím uvedenou
adresu v žádosti o vydání voličského průkazu.
Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského
průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání
nového voličského průkazu a voliči tak nemůže být volba umožněna. 
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Vítání občánků

Pro volby do EP se vydávají voličské průkazy.
Voličům zapsaným v seznamu voličů pro volby do EP, vedeného MěÚ Vyšší Brod, kteří nebudou moci volit ve svém okrsku, vydá MěÚ
Vyšší Brod na jejich žádost voličský průkaz.
Voliči s voličským průkazem můžou uplatnit
volební právo v jakémkoliv volebním okrsku
na území ČR.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu do Evropského parlamentu, a to:
1. osobně, až do okamžiku uzavření seznamu
voličů, tj. do 16 hodin dne 22. 5. 2019
na MěÚ Vyšší Brod, kancelář matriky,
2. písemným podáním, doručeným nejpozději
7 dnů před dnem voleb, tj. do 16 hodin dne
17. 5. 2019. Toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky
voliče do datové schránky Města Vyšší Brod
– ID 7tnbs9d.
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na www.mestovyssibrod.cz,
v sekci ……
MěÚ Vyšší Brod vydá voličský průkaz nejdříve
15 dnů před dnem voleb, tj. od 9. 5. 2019, a to

N

a letošním prvním vítání občánků přivítal
dne 9. 3. 2019 starosta města Milan Zálešák v obřadní síni Městského úřadu nově
narozené občánky Vyššího Brodu. Vítání se zúčastnilo celkem osm dětí, dva chlapci (Tomáš
a Jindřich) a šesti dívek (Antonie, Denis, Stela,
Sofie, Lara, Eleanor). Velice milé a působivé bylo opět vystoupení dětí z mateřské školy, které
program zpestřily básničkami a písničkami.
Na jaře proběhne ještě jedno vítání občánků.
Rodiče nově narozených dětí dostanou včas
pozvánku nebo se mohou přihlásit na matrice
Městského úřadu ve Vyšším Brodě. 
(Mgr. Radka Francová, matrikářka)
foto Petr Odložil

Rozloučili jsme se s paní Radmilou Blahušovou
V

polovině března nás zarmoutila zpráva, že ve věku nedožitých 66 let odešla paní Radmila
Blahušová. V Radce jsme ztratili vlídného a upřímného člověka, kterého málokdo zastihl
bez milého úsměvu na tváři.
Dlouhá léta byla aktivní ve vyšebrodském divadelním souboru Hrudkováček, do jehož činnosti se
zapojila krátce po svém příchodu do Vyššího Brodu. Od roku 1992 pracovala na stavebním úřadu
MěÚ. Byla ochotná, přívětivá, vždy pomohla radou a snažila se vyjít každému vstříc.
Do důchodu odcházela s tím, že se bude věnovat své zahrádce, svým oblíbeným květinám a bylinkám. Byla i milující babičkou svým vnoučatům.
Patřila k těm šťastným lidem, na které se bude vzpomínat jen s úctou.
Čest její památce. 

Milan Zálešák
starosta

*10. 7. 1953
† 13. 3. 2019
Za všechny projevy soustrasti a účast
v naší bolesti přijměte, prosím,
upřimný dík
Rodina Blahušova 
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Z činnosti SDH a JSDHO ve Vyšším Brodě
Dále za březen ještě chceme stihnout výcvik
ve vyprošťování, aby se nám nezkrátily žíly. Spojíme to s kolaudací zrekonstruované
zbrojnice v Loučovicích. V dubnu proběhne
školení řidičů a 27.4. chystáme sběr železného
šrotu.

Vážení spoluobčané,
v posledním článku jsem slíbil, že se více rozepíšu o zásahové činnosti naší jednotky a vrátím se k tématu Tradičního hasičského plesu.
Své hrozby někdy myslím vážně, a proto píšu
tento článek.

lidem i mimoměstským subjektům, co nám
pomohli ples uskutečnit. Ples děláme pro lidi
a ne pro peníze. Ty jsou prostředkem a nikoliv
účelem. Kvůli těm, které jsem jmenoval, jsme
i něco vydělali a víme, že příští rok budeme
ples realizovat znovu.

Hasičský ples se nám opět vydařil. Začali jsme
jej chystat už před Vánoci 2018. Pan Lukáš
Franc nám přislíbil bezplatně prostory v sále
hotelu Šumava a Pavelcovi nám též bezplatně půjčili nábytek. Oběma děkujeme. Kdo
jste někdy organizovali ples, víte, že to není
jednoduché. Ono se řekne ples, ale to máte:
prostory, kapelu, výzdobu, pití, večeře pro muzikanty, nábytek, tombolu, šatnu, lidi do šatny,
ke vstupu, atd. Jenom stěhování nábytku zabere několik hodin pro 10 lidí. K tanci a poslechu nám hrál osvědčený K-club. Tihle chlapi
vědí, co chceme, a jsou výborní. Holky z hotelu
Šumava se za barem také činili a myslím, že
neměly chvíli odpočinku. Na plese bylo asi 100
účastníků. Místních lidí přišlo necelých 80, dále
se zde vyskytovali také naši hasiči v roli pořadatelů a pozvání přijali i hosté z Bad Leonfendenu, Waldburgu a Horní Stropnice. Děkujeme
všem, kteří přišli a bavili se. Děkujeme všem,
kteří nám přispěli a kteří nás podpořili. Děkujeme zkrátka vyšebrodským podnikatelům,

Letošní jaro se chystáme strávit ve větším klidu než vloni, abychom měli více času podchytit organizaci hasičské soutěže. V Rakousku se
v květnu budeme účastnit oslav Svatého Floriána. Co s týče činnosti v jednotce, čekají nás
v březnu prohlídky, kurzy pro nové i stávající
velitele, strojníky a nositele dýchací techniky.

K zásahové činnosti toho tento rok zatím moc
nemáme. Vichřice, které zužují po Novém roce
republiku nás jen tak okrajově míjejí. Sice se
letošní technické pomoci skládají hlavně z likvidace popadaných stromů přes silnice, ale dá
se říct, že jsme v tomto ohledu ke zbytku kraje
v podprůměru. Chtěl bych se ale vyjádřit k jednomu zbytečnému „požáru“. Při pracích v lese
se po těžbě pálí klest. Pokud zadavatel prací
má v plánu tuto práci provádět, udá čas a polohu pálení na Krajské operační a informační
středisko hasičského záchranného sboru. Pokud čas nebo polohu změní, měl by to hlásit
tamtéž. Tak se stalo, že tyto změny nebyly
nahlášeny a operační důstojník nás vyslal k výjezdu na požár. Požár nahlásil řidič auta, který
ze silnice zahlédnul v lese kouř. Takže jsme naprosto zbytečně přijeli k doutnajícím zbytkům
kopičky klestu. Plamének skomíral ve zčernalé
hromadě, která kontrastovala se špinavou šedí
mokrého sněhu ležícího okolo. Hodili jsme
na ten požár jednu lopatu sněhu a jeli domů.
Zbytečný výjezd…Taktéž vás potěší, když jste
vysláni na pád stromu přes komunikaci. Jedete
tam několik kilometrů v noci a na místě najdete tři metry dlouhou a pár centimetrů silnou
suchou větev, kterou vezmete jednou rukou
a hodíte za svodidlo. No jo…na druhou stranu
mě potěšilo, když jsme přijeli k poslednímu
stromu, kde byl výjezd opravdu nutný a oprávněný, a několik lidí vystoupilo z aut a nabídlo
pomoc. Zažijete leccos. 

Aktuální součtová tabulka JSDH Vyšší Brod Období: 1. 1. 2019 – 14. 3. 2019 JSDH (3102178)
Počet účastí

Celkový čas

Dopravní nehoda silniční

4

5:43

Požár

3

4:53

Technická pomoc

8

6:39

CELKEM ZA JEDNOTKU

15

17:15

Děkuji Vám za pozornost!
Honza Poláček, starosta SDH a velitel družstva

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: 3. 4. 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: Archiv MěKZ Vyšší Brod

4 |

Nový pomocník Městské policie
Z

důvodů zvýšení bezpečnosti silničního
provozu ve městě podal na konci minulého roku návrh radní pro bezpečnost Zdeněk Vidlák, pověřený řízením MP Vyšší Brod,
na zakoupení přenosného radarového zařízení. Následně zastupitelstvo jeho návrh podpořilo a strážníkům byl pořízen Pro Laser III.
nejnovější generace, který umí zaznamenávat
přestupky překročení rychlosti až do vzdále-

nosti 450 m od stanoviště radaru, maximální
změřitelná rychlost je 250 km/h, je schopný pracovat i v minimálním osvětlení. Strážníci jsou schopni na místě pořídit fotografie
s časem, RZ vozidla, uvedením přesné polohy
místa spáchání přestupku a informaci o povolené a skutečné rychlosti, kromě toho mohou
zaznamenat i porušení dalších přestupků jako
je telefonování za jízdy, nezastavení před pře-

odst. 1
písm. k)

odst. 1 písm. f)

při řízení vozidla

Domluva

chodem pro chodce a další. Věříme, že zakoupení radaru povede k zvyšování bezpečnosti
našich občanů a určitému zklidnění dopravy
v našem městě.
Přestupcům při překročení povolené rychlosti
kromě pokuty v příkazním řízení hrozí i bodové sankce! Níže uvádíme vybrané přestupky,
které může Městská policie řešit a výše sankcí
za ně. 

Příkazní řízení

Bodový systém

Správní řízení

1.

v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným
způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení,

NE

do 1.000 Kč

2

1.500 až 2.500 Kč

2.

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1
a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,

NE

NELZE

5

5.000 až 10.000 Kč,
ZČ 6 měsíců až 1 rok

3.

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1
a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,

NE

do 2.500 Kč pozor
na „recidivu“!

3

2.500 až 5.000 Kč,
u „recidivy“ ZČ
1 měsíc až 6 měsíců

4.

překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně
než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1,

ANO*

5.

v rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastaví vozidlo na signál,
který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj"
daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou
k tomu oprávněnou,

NE

do 2.500 Kč pozor
na „recidivu“ a „úmysl“!

6.

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f ) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky
nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce
v případech, kdy je povinna tak učinit nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce
při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení
a couvání,

NE

do 2.500 Kč pozor
na "recidivu"!

7.

předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní
nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích zakázáno,

NE

8.

nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna
dát přednost v jízdě,

9.

do 1.000 Kč

2***
5

1.500 až 2.500 Kč
2.500 až 5.000 Kč,
u „recidivy“ 4.000
až 7.500 Kč a u „úmyslu“ a „recidivy“ ZČ
1 měsíc až 6 měsíců

3, 4 a 5 bodů

2.500 až 5.000 Kč,
u „recidivy“ ZČ
1 měsíc až 6 měsíců

NELZE

7

5.000 až 10.000 Kč,
ZČ 6 měsíců až 1 rok

NE

do 2.500 Kč
pozor
na „recidivu“!

4

2.500 až 5.000 Kč,
u „recidivy“ ZČ
1 měsíc až 6 měsíců

v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd
v případech, kdy je to zakázáno,

NE

do 2 500 Kč ****

7

2.500 až 5.000 Kč,
ZČ 1 měsíc až 6 měsíců

10.

v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla
se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to
není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo

NE

NELZE

7

5.000 až 10.000 Kč,
ZČ 6 měsíců až 1 rok

11.

neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném
pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst.
4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se
zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,

NE

do 2.500 Kč

0

5.000 až 10.000 Kč

jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a)
až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě
II. tohoto zákona.

ANO*

do 2.000 Kč

0–5

1.500 až 2.500 Kč

* Ano u bagatelních přestupků s malou společenskou škodlivostí. Například přestupky, u kterých není způsoben následek v podobě dopravní nehody
nebo u přestupků, které nespadají do bodového hodnocení.
*** Jen pokud dojde k překročení v obci o více než 5 km.h-1 a mimo obec o více než 10 km.h-1, jinak 0 bodů.
Recidiva – Pokud je přestupek spáchán opakovaně v období dvanácti po sobě jdoucích měsících, není možné řešit formou příkazu na místě,
vždy oznámit správnímu orgánu!!!
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Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu
Města Vyšší Brod na podporu sportu
a na činnost s mládeží v roce 2019
Příjemce

částka

Svoboda Ondřej

30.000,–

Figh Club Č.Budějovice

18.000,–

14. Přední hlídka Vyšší Brod

4.000,–

Square Dance Cl.Šumaváček

26.000,–

ČRS MO Vyšší Brod

15.000,–

Zálesáci Vyšší Brod

15.000,–

Kroužek stol.tenisu

130.000,–

Ski Vyšší Brod

13.000,–

FK Dolní Dvořiště

40.000,–

FK Dynamo Vyšší Brod

150.000,–

Český svaz ochr.přírody V.B.

20.000,–

Aqualung club–klub potápění

60.000,–

Dravé saně

30.000,–

Výzva
podnikatelům
V termínu 16. – 18. 5. 2019 se Město Vyšší
Brod bude prezentovat na tradičních městských slavnostech v Linci, které tentokrát
nesou titul ,,Jižní Čechy hostem v Linci“.
V rámci propagace města a jeho turistických
a přírodních atraktivit můžeme vzít s sebou
i reklamní materiály Vaší firmy. Přijďte se
informovat do Infocentra, kde Vám sdělíme
další podrobné informace. 

Lenka Kubná (referentka správy daní a poplatků)

Přestavba budovy v ulici Míru pro potřeby MěÚ

B

udovu bývalého zlatnictví (č. p. 200) v ulici
Míru město koupilo v roce 2017 na základě
rozhodnutí zastupitelstva za částku 6 mil. Kč
s tím, že bude využita pro potřeby městského
úřadu nebo jiných organizací. Důležitým faktem při rozhodování tehdejšího zastupitelstva
bylo také to, že budova je stavebně spojena se
sídlem vyšebrodských hasičů. Diskuze o využití budovy tehdy nabízela různá využití, např.
pro základní uměleckou školu kvůli potřebě
rozšíření mateřské školy, se kterou sdílí spo-
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lečné sídlo, anebo pro potřeby odborů úřadu
sídlících v bývalé škole a přesunutí ZUŠ místo nich. Jelikož zákonná povinnost přijímání
dvouletých dětí do mateřských škol byla zrušena, situace přestala být tak akutní. Nakonec
bylo dohodnuto, že do budovy budou dočasně přesunuty odbory vedlejšího hospodářství
a sociální. Dále bude jednu z kanceláří využívat Úřad práce. V budoucnu, po přestavbě
hlavní budovy MěÚ, by se zmíněné odbory
měly přesunout právě tam. V návaznosti na to

by č. p. 200 měla natrvalo využívat Městská
policie, odbor správy městských lesů a hasiči.
Na přípravách přestavby se začalo pracovat
v první polovině roku 2018. Následně vypracovanou projektovou dokumentaci na přestavbu
objektu bývalého zlatnictví schválila v létě toho roku rada města. Samotná realizace se ale
přesunula až do současného volebního období, ve kterém se schvaloval rozpočet na letošní
rok. Aby mohl být původně komerční objekt
s obchody a apartmány v prvním patře využíván jako veřejná budova, musí přestavba
splňovat dané normy, např. v budově musí být
vybudováno kapacitně dostačující sociální zařízení nebo vybudován bezbariérový přístup.
Je nutné také vyměnit veškerou elektroinstalaci, rozvody vody a kanalizace a vybudovat
přípojku plynu. Své připomínky, které bylo
nutné zohlednit, měly také orgány památkové ochrany. Nakonec je přestavba realizována s rozpočtem přibližně 4,5 miliónu korun.
Ke stěhování do nového by mělo dojít v druhé
polovině letošního roku. Pro klienty bude tato
budova daleko přístupnější a bude pro ně nabízet daleko komfortnější zázemí než stávající
sídlo v bývalé škole.
V současné době probíhají jednání se základní uměleckou školou na využití budovy staré
školy a budou se řešit i další možnosti jejího
smysluplného provozu. 
Jan Straka
místostarosta

Soubor usnesení ze 4. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 27. 2. 2019
od 13:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 1 Schválení programu RM
dne 27. 2. 2019
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.1.1., č. 2019.4.1.2.:
rada města
schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání RM dne
27. 2. 2019
Hlasování o rozšíření programu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Kontrola usnesení RM
ze dne 7. 2. 2019
rada města
bere na vědomí
kontrolu usnesení RM ze dne 7. 2. 2019

naté plochy parku:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Výpověď z nájemní smlouvy
č.22/16
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.6.2.:
rada města
I. bere na vědomí
vypovězení nájemní smlouvy č. 22/16.
II. pověřuje
Odbor životního prostředí MěÚ k jednání o vypovězení smlouvy č. 22/16 dohodou, s podmínkou,
že před ukončením smlouvy bude pronajatá část
pozemku p. č. 943/1 vyklizena
Hlasování o pověření k jednání:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 3 Bytová a sociální komise

K bodu č. 7 Žádost o pronájem pozemku KN
p.č. 25/4 v k.ú. Vyšší Brod

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.3.2.:
rada města
I. bere na vědomí
zápis č. 4/19 Bytové a sociální komise ze dne
20.2.2019
II. schvaluje
přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1 v č.p. 263Vyšší
Brod.

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.7.1.:
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
pronajmout část pozemku parc. č. 25/4 o výměře
165 m2 v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsán na LV
10001 pro město Vyšší Brod

Hlasování o přidělení bytu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 4 Pravidla pro pronájem bytů v bytových domech ve vlastnictví města a pro
prodlužování nájemních vztahů k bytům

K bodu č. 8 Žádost o pronájem části pozemku
KN p.č. 943/1 v k.ú. Vyšší Brod

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.4.1.:
rada města
pozastavuje
schválení pravidel pro pronájem bytů v bytových
domech ve vlastnictví města Vyšší Brod a pro prodlužování nájemních vztahů k bytům.
Hlasování o pozastavení schválení návrhu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Revize OZV č. 2/2005
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.5.1.:
rada města
souhlasí
se zákazem vstupu se psy na pozemku 1749/2
v k. ú. Vyšší Brod na travnaté plochy městského
parku, na které budou umístěny zákazové cedule.
Hlasování o umístění zákazu vstupu se psi na trav-

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.8.1.:
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
pronajmout část pozemku KN parc. č. 943/1 o výměře 350 m² za účelem na zřízení zahrady, který
je zapsán na LV 10001 pro obec Vyšší Brod a k.ú.
Vyšší Brod u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov.
Hlasování o pronájmu pozemku
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Žádost ZUŠ o pronájem nebytového prostoru v čp. 194
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.9.1.:
rada města
stanovuje
podmínky nájemní smlouvy mezi městem Vyšší

Brod a ZUŠ Kaplice na pronájem nebytového prostoru o výměře 94,3 m2 v budově č. p. 194 v ulici
Míru, Vyšší Brod:
1. Výše nájmu 150 Kč/m2 za rok
2.	
ZUŠ bude hradit skutečné náklady vytápění
učeben v čp. 194, k tomu účelu budou v budově instalovány měřáky na jednotlivé radiátory
3. Vodné a stočné bude součástí úhrady za nájem
4. Běžný úklid učeben bude provádět ZUŠ
Hlasování o pronájmu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Vyšší Brod Zálesáci, ZO ČSOP Vyšší Brod, ČRS
Vyšší Brod, Fight Club Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.10.1. č. 2019.4.10.2.,
č. 2019.4.10.3., č. 2019.4.10.4., č. 2019.4.10.5.:
rada města
I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi
Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod 382 73,
IČ 00246191 a Českým svazem ochránců přírody,
ZO Vyšší Brod, Hrudkov č. 77, IČ 67155081 ve výši
Kč 20.000 Kč
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi
Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod 382 73, IČ
00246191 a MO ČRS Vyšší Brod, Rybářská č. 431,
382 73 Vyšší Brod, IČ 75067722 ve výši Kč 15 000, .
III. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi
Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod 382 73,
IČ 00246191 a spolkem Fight Club, Jana Štursy
č.86/20,370 10 České Budějovice, IČ 65010914
ve výši Kč 18.000 Kč
IV. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi
Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod 382 73,
IČ 00246191 a kroužkem Zálesáci, Hrudkov č. 58,
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382 73 Vyšší Brod pod vedením Ing. Josefa Špačka, ve výši Kč 15.000 Kč
V. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi
Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod 382 73,
IČ 00246191 a spolkem 14. přední hlídka Royal
Rangers Vyšší Brod, Míru 150, Vyšší Brod 382 73, IČ
22876723 ve výši 4 000, Kč
Hlasování o uzavření smlouvy s ČSOP:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o uzavření smlouvy s MO Rybářského
svazu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o uzavření smlouvy s Fight Clubem
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o uzavření smlouvy se Zálesáky
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o uzavření smlouvy s 14. přední hlídkou
Royal Rangers
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Rozpočet ZŠ a MŠ Vyšší Brod,
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Vyšší Brod 2020
a 2021
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.11.1:
rada města
schvaluje
podle § 28, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.
23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Vyšší Brod rozpočet na rok
2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období
2020 – 2021
Hlasování o schválení rozpočtu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Uzavření MŠ o letních prázdninách
rada města
bere na vědomí
uzavření Mateřské školy Vyšší Brod ve dnech 22.
7. - 9. 8. 2019 a omezení provozu MŠ od 17. 6.
z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení
K bodu č. 13 Ustanovení komise pro konkurzní
řízení
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.13.1.:
rada města
I. jmenuje
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komisi pro konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Vyšší Brod
ve složení:
předseda: Ing. Milan Zálešák
členové komise – Jana Palmová,
Ing. Jana Kotyzová
Mgr. Jaroslava Trojáková
Michal Kulík
Bc. Jan Straka
Mgr. Zdeněk Vrba
II. pověřuje
Mgr. Vladimíru Račákovou tajemníkem konkurzní
komise
Hlasování o ustanovení komise a tajemníka komise:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14 Zajištění provozu hřiště u základní školy pro veřejnost
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.14.1.:
rada města
ukládá
Komisi pro sport, práci s mládeží a školství vypracování provozního řádu pro využívání veřejností
pro sportovní hřiště u základní školy.
Hlasování o úkolu pro komisi:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Revize fungování Organizačních
složek Města
rada města
bere na vědomí
současný stav fungování organizačních složek
města.
K bodu č. 16 Knihovní řád
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.16.1.:
rada města
vydává
podle § 4, odst. 7 zák. č. 257/2001 Sb. (knihovní
zákon) knihovní řád Městské knihovny Vyšší Brod
včetně poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Městské knihovny.
Hlasování o schválení knihovního řádu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Žádost o spolupráci na projektu
S knížkou do života
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.17.1.:
rada města
schvaluje
zapojení město do projektu S knížkou do života

u s n e s e n í č. 2019.4.18.1.:
rada města
I. doporučuje
zastupitelstvu města zrušit podmínku získání dotace pro nákup nového podvozku žebříku pro
JSDHO.
II. konstatuje
dostatek finančních prostředků v rozpočtu města
na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
„Pořízení osobních ochranných a věcných prostředků pro JSDHO Vyšší Brod“
Hlasování o zrušení podmínky:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o prostředcích na projekt:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Finanční náročnost provozu budovy
čp.194
rada města
bere na vědomí
informace o finanční náročnosti provozu budovy
čp. 194 v ulici Míru.
K bodu č. 20 Různé
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.4.20.1., č. 2019.4.20.2.:
rada města
I. vyjadřuje
veřejnou podporu projektu Dakaar pod Čertovkou společnosti České dráhy.
II. schvaluje
podporu projektu GEOMED Nemocnice České
Budějovice formou uzavření smlouvy o reklamě
mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod a Nemocnicí České Budějovice, a. s., Boženy
Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ve výši
5.000 Kč.
Hlasování o podpoře projektu:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o nákupu reklamy:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje.. 

Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Hlasování o zapojení do projektu
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková, Kulík
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Pořízení nové techniky pro zásahovou jednotku SDH
Rada města Vyšší Brod přijala

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města v úterý
4. 6. 2019 od 17:30 hod.

mozku nazývaných hypofýza a hypotalamus
se vytváří působky, které mají vliv na tvorbu
hormonů štítné žlázy a to v tomto pořadí:

Lékař radí
Štítná žláza
– snížená funkce
Snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) se
projevuje sníženou tvorbou jejích hormonů.
Pro pochopení je dobré si říct pár vět o činnosti štítné žlázy. Tento orgán se nachází v oblasti
krku před průdušnicí a skládá se ze 2 laloků
spojených uprostřed zúženým krčkem. Buňky
štítné žlázy jsou schopné zachytávat z krve jód
a s jeho pomocí vytvářet účinné hormony štítné žlázy– tyroxin (T4) a trijodtyronin (T3). Tyto
hormony mají široké spektrum účinků, kdy
nejviditelnější jsou jejich zásahy do metabolismu živin a energie. Ve štítné žláze se nacházejí
4 příštítná tělíska (2 v každém laloku).
Pro většinu orgánů tvořících hormony je typické jejich funkční propojení s naším mozkem a ani štítná žláza není výjimkou. V částech

Hypotalamus produkuje sloučeninu (TRH) působící na hypofýzu –> hypofýza uvolní další
sloučeninu (TSH) působící na štítnou žlázu –>
štítná žláza začne ve zvýšené míře uvolňovat
její hormony T3 a T4. A aby to bylo logicky
regulované, tak tyto hormony budou zpětně
utlumovat tvorbu TRH i TSH. To zde píšu spíše
jen tak pro zdůraznění, že porucha štítné žlázy
se může týkat jak jí samé, tak jejích řídících
center v našem mozku.
Účinky hormonů: U plodu a u novorozence
mají hormony štítné žlázy vliv na správný vývoj mozku. U dospělého člověka je jejich vliv
velmi široký. Důležité je, že zvyšují metabolismus organismu a tvorbu tepelné energie,
snižují hodnoty cholesterolu, pomáhají odbourávat tělesný tuk, zrychlují činnost srdce,
zvyšují fyzickou i psychickou aktivitu člověka.
Příčiny snížené funkce štítné žlázy:
1. Autoimunitní nemoci – Základní chorobou
patřící do této skupiny je Hashimotova tyreoitída, u které se v lidském těle začnou
vytvářet autoagresivní protilátky poškozující
štítnou žlázu, a způsobující snížení její funkce. Snížená funkce štítné žlázy ovšem může
být přítomna i u dlouhodobě probíhající
Graves–Basedowowy choroby, která působením autoprotilátek nejprve způsobuje
zvýšenou funkci štítné žlázy. Snížená funkce
je v tomto případě spojena s vyčerpáním
tkáně štítné žlázy dlouhotrvajícím zánětem.

2. Jiné důvody poškození štítné žlázy – Tkáň
štítné žlázy může být poškozena infekčními záněty a zhoubnými nádory a je velmi
citlivá vůči vyšším dávkám radiace. Do této
skupiny patří i cílené operační odstranění
štítné žlázy.
3. Nedostatek jódu – jodopenie – Dnes není
tolik typický, protože kuchyňská sůl je jodovaná. Dříve však tento nedostatek existoval a měl v některých oblastech za následek
výskyt endemického (místního) kretenismu.
Napr. v hornatych oblastech některých zemi
byla běžná " Quis tumidum guttur miratur in
Alpibus" = Kdo by se divil opuchlým krkům
v Alpách"
Projevy: Projevy snížené funkce štítné žlázy
souvisí s funkcí jejích hormonů. Pokud je nedostatek těchto hormonů již u plodu v děloze
a pak v dětství, což většinou souvisí s nedostatkem jódu v potravě, vyvinul se u dítěte
kretenismus (fyzická a mentální retardace).
Proces může být spojený se zvětšením štítné
žlázy a vzniká tzv. struma (to je nicméně nespecifický příznak, struma může vzniknout
i u normální nebo zvýšené funkce štítné žlázy),
vzácně může tato struma utlačit průdušnici
a omezovat dýchání. U snížené funkce štítné
žlázy také dochází k prosáknutí podkoží a svalů hlenovitými látkami (mukopolysacharidy),
což označujeme jako myxedém. Takovéto prosáknutí hlasivek obvykle způsobí zhrubnutí
hlasu. Dlouhodobě neléčená může snížená
funkce štítné žlázy skončit ztrátou vědomí
a smrtí. 

SDC Šumaváček slaví 30 let
a hledáme bývalé členy Šumaváčku
J

iž třicátým rokem tančí Square Dance Club
Šumaváček. To znamená, že až odtančíme
tuto sezónu, oslavíme naše třicáté narozeniny.
Oslavy proběhnou v Loučovicích v kulturním
domě 27. – 29. září, hlavní oslavy však budou probíhat v sobotu 28. 9. Rád bych pozval
všechny nejen současné, ale i bývalé členy
našeho klubu, ať jsou ještě dětmi nebo již
dávno odrostli dětským střevíčkům. Byly to
stovky dětí i dospělých tanečníků, které prošly
tanečním parketem každotýdenních schůzek
Šumaváčku. Avšak zdaleka ne na všechny bývalé členy mám kontakt. Proto bych byl rád,
pokud někdo z našich bývalých členů čte tento článek, aby se mi ozval, případně aby mi
zprostředkoval kontakty i na další své bývalé
spolutanečníky.

Dvořák, Jan Valenta, Jindřich „Čára“ Šašek).
Kromě toho skvělý muzikant Martin Žák bude
vyučovat hraní na nejrůznější hudební nástroje používané v Appalačských horách před dvěma sty a více roky. Jeho sobotní vystoupení
bude zlatým hřebem celých oslav.
Zkrátka máme se nač těšit a tak si tento termín zapište do diářů a dejte mi o sobě vědět,
ať Vám mohu poslat oficiální pozvánku a podrobný program. 
Miroslav Procházka
Mobil 604 824 110
Email prochna@centrum.cz
www.sumavacek.cz

Na programu oslav bude od pátka do sobotního podvečera především tancování pod vedením několika lektorů, které znáte z našich akcí (prozatím je nasmlouvaný David „Medvěd“
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Kouzelný svět drahých kamenů
T

ygří oko. Žlutá s hnědou v lesku, která posiluje třetí čakru, solar plexus. Pomáhá nám
nabrat sílu i zůstat ve svém středu. Udržet si
rovnováhu v sobě i kolem sebe. Svými tóny
uzemňuje i prohřívá.
Učí nás otevřenosti a aktivnímu pohledu
na svět, ukazuje nám, že celý koloběh života
je v neustálém pohybu a proměně. Pomáhá
rychle se rozhodnout. Probouzí a posiluje tzv.
„vnitřní slunce“. Pomáhá nám při sklíčenosti
a pokleslosti na mysli, při intenzivních výkyvech nálad, při stresu, zmatenosti a zoufalství. Pomáhá registrovat mnoho věcí současně
a všechno přitom sledovat. Podporuje intuici.
Je třeba jej nosit kratší dobu na pravé paži nebo jako přívěšek na krku. Při léčení se kámen
přikládá na tělo podle potřeby.
Posiluje zrak, neboť toto oslabení bývá často zaviněno emotivními blokádami, které se
zde tvoří. Dále působí na dýchací cesty a plíce, zlepšuje stav při bronchitidě a zmírňuje
dušnost při astmatických záchvatech. Posiluje
kosti a klouby, zmírňuje jejich bolesti a pomáhá při zánětech šlachových pochev a doporučuje se při frakturách kostí. Podporuje činnost

střevního traktu a trávicí funkci, zmírňuje bolesti v břišní oblasti. Reguluje hladinu krevního
cukru a pomáhá při nadměrném přepjetí nervů. Zlepšuje stav při křečích a při poruchách
motoriky. Je vhodný i na zmírnění příznaků
bolesti hlavy a migrény.
Je to ochranný kámen. Varuje před samolibostí
a napomáhá jednat na základě rozumu, místo
citů. Chrání před všemi formami nebezpečí.
Pomáhá při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Podporuje tok energie v těle a dodává
sílu, přitahuje peníze a bohatství.
Vhodný pro znamení: Blížence, Lva, Panny
a Býka.
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.
Květen věnuji kamenu, který je stvořen pro
lásku, srdce a porozumění, jeho jméno zní:
Růženín. 
S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis

Obrázky od Vltavy
Čtvero poznámek k páteřní asfaltce podél Vltavy
1. Myšlenka cyklostezky Lipno – Loučovice – Vyšší Brod – Rožmberk
není špatná. Cyklisté mají jistě právo projíždět bezpečně naším nádherným krajem stříbrné Vltavy a užívat si přírodní a historické krásy
Vyšebrodska.
2. Problém spočívá v plánované trase páteřní cyklostezky a také
v parametrech této stavby! Cyklostezka má vedle vyznavačů jízdy
na kole uspokojit také milovníky kolečkových bruslí – pro které je
asfalt a beton nezbytnou nutností, a naopak, každé terénní převýšení
výrazným snížením komfortu jejich módní turistické kratochvíle.
3. Plánovaná trasa absolutně nerespektuje mimořádné a nenahraditelné hodnoty říční krajiny Vyšebrodska (říční nivy, mokřady,
mimořádné geologické jevy, drobné vodní toky, nepočítané množství
pamětihodných stromů, ochranná pásma řeky) i pamětihodnosti kulturní a historické. Projektovaná asfaltová linie cyklostezky brutálně,
bezcitně a nevratně přeměňuje malebný kraj našeho domova na víceúrovňovou křižovatku všemožných masových radovánek turistického průmyslu.
4. Domnívám se, že je stále ještě možné, aby zastupitelstvo našeho
městečka co nejdříve konzultovalo své plány s orgány ochrany
přírody a krajiny i dalšími odborníky v oblasti ekologie, přehodnotilo jednotlivé trasy cyklo-in-line stezky tak, aby nedošlo k fatální devastaci nádherného koutu země české s alpskou růží ve stříbrných peřejích řeky Vltavy. 
Jaroslav Jonáš – šumavský učitel
www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz
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Svatá Barbora
snad byla umístěna věžička se zvonkem. Představu o tom jak původně pranýř vypadal, si
můžeme udělat podle vzhledu stejné památky v nedalekých Hořicích na Šumavě. Tento
pranýř je zřejmě nejstarší dochovaný pranýř
na území naší republiky a je datován k roku
1549. Ovšem v okolí Vyššího Brodu se takovýchto památek dochovalo nezvykle mnoho.
Za všechny lze zmínit alespoň Frymburk, Horní Planá, Kaplice (zde je pranýř dnes součástí
kašny), Přídolí a nebo Chvalšiny (zde pranýř
slouží jako podstavec pod sochu svatého Jana
Nepomuckého).
Socha svaté Barbory byla zhotovena před rokem 1700 z pískovce. Světice je zobrazena jako
mladá dívka v honosném šatu. U nohou jí spočívá věž, místo jejího vězení a její hlavní atribut. Na hlavě má korunu, v pravé ruce třímá
palmovou ratolest, symbol mučednické smrti.
V levici pozdvihuje kalich, který má odkazovat
na její patronát nad dobrou smrtí.

sv. Barbora

J

ednou z nejstarších kamenosochařských
památek města a dominantou spodní části
vyšebrodského náměstí je tzv. pranýř, jehož vrcholek dnes zdobí drobná soška svaté Barbory
z Nikomédie. Ta z výšky shlíží na město a chrání její obyvatele proti nenadálé smrti, zásahu
bleskem a před různými nemocemi.
Socha světice však původně zdobila místní
hřbitov, kde její místo jako patronky umírajících bylo poněkud smysluplnější. Odtud
byla spolu s toskánským sloupem, který dodnes tvoří horní část pranýře, přesunuta na své
dnešní místo. Stalo se tak na konci 18. století,
kdy císař Josef II. zrušil v rámci svým rozsáhlých reforem také veřejné pranýřování. Tímto
pranýř ztratil na své původní funkci. Přitom se
jedná o jedinečnou kamennou památku, která je datována do roku 1597. Pranýře sloužili
jako veřejný trest pro jedince, kteří se různě
prohřešili proti tehdejšímu právu. Dva citáty z práva ve staré němčině nalezneme také
na vyšebrodském sloupu. Jeden hlásá: „Kdo
přísahá falešně, vylučuje sám sebe na věky,
hřeší proti Duchu svatému a Bůh mu neprokáže žádnou milost.“ A druhý: „Kdo rychtáře
podplácí, špatný obchod dělá. Ale ať si každý
váží rychtáře, který pro zachování práva úplatky nepřijímá.“ Stavět pranýř na svém území
mohla pouze města a tak si ho radní i měšťané
velmi vážili, mnohdy to byla jediná věc, které
je odlišovala od vsi. Původní pranýř tedy nejspíše končil částí s psaným textem, na němž

Svatá Barbora se narodila pravděpodobně
ve 3. století ve městě Nikomédii (dnešní Izmit
v Turecku) jižně od Istanbulu. Její otec byl snad
šlechtic, nebo bohatý kupec jménem Dioskur.
Byl to pohan a vyznavač helénistické kultury.
Aby ochránil svoji jedinou dceru před sílícím
vlivem křesťanství, které se sem šířilo z území
dnešního Izraele, nechal pro ni vystavět věž,
do které by se nikdo nedostal. Barbora se ale
seznámila skrz služebné s křesťanskou vírou
a tak si do své věže nechala prolomit tři okna
jako symbol trojjediného Boha (tedy Nejsvětější Trojice). Barbora nakonec přijala také křest
a zaslíbila se Kristu. Když ji otec chtěl výhodně
provdat, dcera se mu přiznala ke své víře a prohlásila, že jejím jediným ženichem je Kristus.
Otce to velmi zasáhlo a chtěl dceru potrestat.
Barbora však utekla a úkryt našla ve skalní trh-

sv. Barbora. Lucas Cranach st.,
Metropolitni muzeum umeni v New Yorku

lině, která se před ní zázračně objevila. Dioskur
ji však brzy našel díky zrádnému pastýři, který
Barboru prozradil. Legenda vypráví, že v momentě, kdy pastýř světici prozradil, se jeho
ovce proměnily v kobylky. Když otec poznal,
že svoji dceru nepřesvědčí po dobrém, ani
po zlém, odevzdal ji místnímu soudci, aby ji
potrestal podle pohanského práva. Soudce
nechal Barboru krutě mučit bičováním. Její
rány pak byly ještě rozedírány střepy, boky jí
pálili pochodněmi a když ani to nepomohlo,
uřezali jí ňadra. Její otec, když viděl, že nic nepomáhá, sám vytasil svůj meč a uťal Barboře
hlavu. V ten okamžik jej zasáhl blesk a spálil
ho na popel.
I když o Barbořině životě nemáme žádné důkazy, stala se jednou z nejoblíbenějších světic
středověku a období baroka. Často je zobrazována ve společnosti jiných panenských
světic, jako je svatá Kateřina, Markéta, Dorota,
Apolena a Agáta. Ty všechny dle křesťanských
tradic zemřely pro svou víru a proto, že chtěly
uchránit své panenství. Barbora byla také začleněna do společnosti tzv. Čtrnácti svatých
pomocníků – čtrnácti svatých, kteří se přimlouvali za člověka v jeho každodenních útrapách (např. svatý Achátius je patronem proti
bolestem hlavy, svatý Vít proti epilepsii, svatý
Kryštof ochraňoval pocestné, svatá Markéta
ochraňovala matky při porodu atd.).
Svatá Barbora se stala díky své smrti ochránkyní proti nenadálé smrti. Chránila jedince, které na cestách, nebo při práci zastihla bouřka
a hrozilo jim zasažení bleskem. Lidé věřili, že
se za ně přimluví, aby nezemřeli jako její pohanský otec. Byla také patronkou dělostřelců
a všech, kteří pracovali se střelným prachem,
který hrozil výbuchem. Ale především je dodnes patronkou horníků a všech, kteří pracují v dolech nebo kamenolomech.
Snad i proto se její socha objevuje
ve Vyšším Brodě, v jehož okolí se těžila žula. Obecně se dá říct, že svatá
Barbora ochraňuje všechny pracující v nebezpečném zaměstnání, kdy
možnost, že se z něj člověk nevrátí,
je vysoká. Proto i vyšebrodská světice pozvedá ve své pravici kalich.
Ten odkazuje na eucharistii, kterou
by člověk, toužící po nebeském životě, měl přijímat s čistou duší až
do své smrti. Přímluva svaté Barbory
zajišťovala klidnou smrt v momentě, kdy se člověk po návratu domů
usmířil s lidmi i s Bohem. Svátek svaté Barborky se dodnes připomíná
4. prosince. V ten den si svobodné
dívky trhají větve ovocných stromů
nebo zlatého deště ve víře, že jim
do Štědrého dne rozkvete a ony se
do roka vdají. 
Blahoslav Uhrovič
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První velké vítězství Andrey Meškánové
P

oslední bodovací turnaj ČR starších žáků
v Hluku na jihu Moravy, byl stejně bláznivý
jako ostatně celá letošní sezóna.
V prvních zápasech zvítězila jen hráčka,
od které to vlastně nikdo nečekal: Anička Jarošová. Kamil Kuchta měl těžkou pozici z hráčem pražského El Nina Šípem, ale velmi dobře
bojoval, což se někdy cení víc než překvapivá
výhra.
Meškánovou s Pokornou nejspíš zaskočilo nalosování do jedné kvalifikační skupiny. Jinak
si asi nejde vysvětlit, že k úvodním zápasům
s o třídu horšími soupeřkami shodně podaly
snad nejslabší výkony roku a dokázaly si zkomplikovat celý turnaj hned na jeho začátku.

Nečekalo se to hlavně u Evičky. Ta například
ve druhé lize žen neprohrála od listopadu loňského roku jediný zápas a z předchozí bodovačky v Jaroměři si přivezla pohár za třetí místo. Chtě nechtě tedy muselo dojít na vzájemné
utkání v němž byla úspěšnější Meškánová,
čímž vzala Pokorné naději na postup mezi
nejlepších dvanáct hráček. Evička v další části
turnaje o umístění pak porážela jednu hráčku
za druhou a konečným třináctým místem zachránila co se dalo zachránit už beze zbytku.
Andrea Meškánová se z úvodního šoku včas
vzpamatovala. Ostře, tvrdě a nekompromisně
smetla ze stolu Ďulákovou ze Zlína.
V osmifinále však musela hodně bojovat s Lucií Bačinovou z extraligového SK Dobré. Populární a vždy usměvavou Andreu však zdobí
velká bojovnost a úžasná herní inteligence.
Postup mezi osm nejlepších hráček na turnaji
ČR, se v jejím případě ukazuje, jako standart.
Ve čtvrtfinále Andrea už nedokázala rozbít
herní stereotipy pozdější celkové vítězky Kateřiny Pisárové.
Podivné a zároveň velké věci se však děly
v holčičích čtyřhrách. Dvacet čtyři nejlepších
hráček České republiky, to je dvanáct deblových dvojic, kde si lehké soupeřky nevyberete.

Stálá spoluhráčka Andrey Meškánové, reprezentantka Helena Sommerová ze soboty
na neděli onemocněla a tak se Andrea musela
domluvit na spolupráci s herně průměrnou,
nicméně velmi dobře bránící Dosedělovou
z Chomutova. To Eva Pokorná s Patricií Segetovou vypadaly, že jsou v plném lesku. Sice
je ve čtvrtfinále hodně zlobil pár Ščibrániová-Mazalová, ale pak si velmi zkušeně poradily
se Sparťankami Jungwirtovou a Handlovou.
To pár Meškánová s Dosedělová měl o poznání obtížnější los. Po osmifinále, jenž bylo spíše
na rozehrání, přišla dvojice Pisárová-Pařízková.
Kupodivu dobře zafungovala taktika hrát především ostré spodní rotace a to, co soupeřky
přetočí, rovnou zamáznout na jednu ránu.
Když s touto taktikou došly holky do semifinále, proč jí nepoužít na cestě do finále? Nejsehranější a nejzkušenější česká deblová dvojice
Hanáková-Březinová si s tím vůbec nedokázaly
poradit a finále bylo na světě.
Stalo se vůbec poprvé, kdy ve finále vrcholného Českého turnaje proti sobě stály dvě hráčky
jenž spolu trénují ve velké školní tělocvičně
Základní školy Vyšší Brod a tráví spolu dlouhé
hodiny a hodiny na dalekých cestách v jed-

nom autě. Co na tom, že jedna hraje za Vyšší
Brod a druhá za El Nino Praha. Tohle je úspěch
především vyšebrodského stolního tenisu.
Spoluhráčka Evičky Pokorné měla nejméně
trpělivosti na preciznost úderů a tak se z historicky prvního vítězství radovala Andrea Meškánová.
Pěkný nedělní úspěch předznamenaly výkony o den dříve na dorostu. Všichni postoupili
ze svých skupin a mnozí došli do dalších kol.
Nejvíce chválihodný postup ze skupiny zaznamenala Terezka Levaiová. Pohybově nadaná,
poctivě trénující dívenka z Loučovic začala
se stolním tenisem dost pozdě a svoje kamarádky pořád ještě výsledkově dohání. Nové,
zcela odlišné potahy na raketu, Terezce velmi pomohly a jistě jí ještě pomůžou k dalším
úspěchům.
Ve Valticích se neztratila ani Anička Jarošová a zaznamenala další postup z kvalifikační
skupiny.
Bodováky skončily a v nejbližší době je nutné
zaměřit se na všechna Mistrovství České republiky která už klepou na dveře. 
p.m.

Lipno Dragon boat race 2019
17. – 19. 5. 2019
12. ročník DRAGON BOAT GRAND PRIX 2019
DRAČÍ MISTROVSTVÍ LIPENSKÉ PŘEHRADY
Závod otevřený pro širokou veřejnost. Pravidla naleznete na www.dragonboat.cz
Více informací v příštím čísle. 
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Škola KYUSHO-JITSU
O

ddíl Kysho-Jitsu Vyšší Brod se rozhodl čtenáře Vyšebrodského
zpravodaje zasvětit do tajů vitálních bodů, jejich použití a využití
v ozdravných a bojových technikách. Každý měsíc se v článku zaměřím
na jeden z bodů, kterých máme na svém těle celkem 365 a ty se nacházejí na 14 meridiánových drahách. Hovoříme o základních meridiánech
tedy drahách, kdy 10 z nich je párových a je spojeno s orgány v těle (plíce, játra, slezina, žlučník, močový měchýř, srdce, tenké a tlusté střevo,
žaludek a ledviny). Dalšími dvěma meridiány jsou obal srdce, tři ohřívače a v neposlední řadě dráha přední střední a zadní střední. Spousty
lidí bojovému stylu Kyusho nevěří. Po devíti letech zkušeností mohu
potvrdit, že ten, kdo nevěřil a podceňoval vitální body, svůj pohled
přehodnotil ihned po prvním semináři Kyusho. Kyusho jako takové, je
nástavba všech bojových umění. V současné době vyučujeme Kyusho
v klubech bojových umění po Jihočeském kraji a také v rámci sebeobrany na středních školách, atd. Zúčastňujeme se seminářů velmistrů
Kyusho, jak v České republice, tak v zahraničí.
Abychom se tedy dostali ke slibovaným vitálním bodům. Prvním bodem, o kterém si povíme, je bod zvaný Plíce 5, čínský název (Chi Ze)
v překl. Loketní rybník. Tento bod leží na dráze meridiánu plic, který
má celkem 11 bodů.
Lokalizace: Tento bod se nachází radiálně od šlachy bicepsu v loketním záhybu. V Kyusho je velice důležité, místo vitálního bodu lokalizovat s přesností na milimetry. Vzhledem k tomu, že do tohoto místa budeme v obraných technikách provádět úder a v ozdravných technikách
vyvíjet na bod tlak. Pokud bychom udeřili jinam, než je přesná lokace
bodu, nedostaví se kýžený účinek, foto č. 1.

foto č. 1

Ozdravné techniky jsou prováděny většinou tlakem nejsilnějšího prstu, dle mého názoru palce.
Tento bod nám pomáhá, jak již sama dráha napovídá, při potížích spojených s plícemi. Konkrétně, bod Plíce 5, je používán při odstraňování horkosti z plic, tedy odstraňuje hlen z plic a uvolňuje šlachy. Ve spojení s body Plíce 1, 2, pomáhá při nachlazení v chřipkovém období. Možná se
ptáte, proč si raději nevzít nějaký prášek a proč se léčit nějakými tlaky na vitálních bodech těla?
Odpověď je, že nastavená medikace je na místě, ale stimulací vitálních bodů, podstatně zkracujeme dobu nemoci a pomáháme si tím při uvolnění a zmírnění obtíží.
Bojové techniky – využití vitálního bodu Plíce 5 v bojových technikách, je velice jednoduché.
Představme si, že půjdete po ulici a někdo vás chytí za zápěstí s úmyslem vám ublížit. Jak za-

reagujete? Budete se snažit ruku vytrhnout.
Pokud budete trénovaní, jednoduše vytrhnete ruku proti palci útočníkova chycení. To
však tuto situaci nevyřeší, útočník vás uchopí
znovu a vše se bude opakovat dokud nedostane co chce. Lepší variantou v dané situaci je
úder, který vidíte na fotografii č. 2, 3. Všimněte
si místa úderu a sklonu ruky. Úder je veden
tak, že ve chvíli, kdy do tohoto místa udeříte,
uděláte mírnou rotaci ve směru k dlani ruky.
Následkem tohoto úderu je to, že ruka útočníka zůstane paralyzovaná a bude ho silně
bolet, nebude mít tedy sílu na vaše další držení a pustí vás. Pokud bude úder veden s větší
razancí, může dojít i ke chvilkovému KO.
Závěr: Vitální bod Plíce 5, je velice silným
bodem na těle, jak v ozdravných, tak v bojových technikách. Příště se zaměříme na bod
Plíce 7. 
Za oddíl Kyusho-Jitsu Vyšší Brod
Zdeněk Vidlák.

foto č. 2

foto č. 3
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Čtenářský koutek
Kuijer Guus – Všehokniha
Příběh malého Tomáše, který před krutou realitou tyranského otce utíká do snění a představ. Ty mu dávají naději a sílu, aby se nakonec
svému otci postavil a stal se tím, čím odjakživa
chtěl být, až vyroste: šťastným.
Kaaberbol Lene – Dcera čarodějky
Jedenáctiletá Dina zdědila po své matce mocný dar. Umí se podívat člověku přímo do duše
a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy.
Nemá proto žádné kamarády a ostatní děti ze
vsi se jí vyhýbají. Takový samotářský život má
však brzy skončit.
Larsson Asa – Pax 10
Je to tady — závěrečný souboj!
Vážení čtenáři,
Vítám Vás u dubnových knižních novinek, kde
najdete i většinu titulů z Velkého knižního
čtvrtka (14. 3.). Přeji všem příjemné čtení.

Prchalová Eva – Příručka mladého hledače
Dědeček odešel před dvaceti lety na nákup
a už se nikdy nevrátil. Jeho třináctiletý vnuk
Julek se jednoho dne rozhodne ho najít.

pro děti:
Pospíšilová Zuzana – Hravá zvířátka
Pospíšilová Zuzana – Jedeme do školy
V obou knihách najdete pěkné ilustrace, které
doprovázejí drobné úkoly pro předškoláčky.

Gradin Ryan - Časoběžník
Existence Farwaye Gaia McCarthyho, syna cestovatelky v čase z roku 2354 a gladiátora z roku
95, popírá veškeré přírodní zákony. Dějiny nejsou tak stálé a neměnné, jak se původně zdálo.

Malý Radek – Poštou havraní
Fischerová Daniela – Ochechule s ukulele
Dvě knihy milé poezie pro děti.

Pettersen Siri – Havraní kruhy
Hlavní hrdinka není „vyvolená“, dokonce nemá
žádné zvláštní schopnosti. To, co ji odlišuje
od ostatních, je děsivý fakt, že postrádá něco,
co všichni ostatní mají.

Krolupperová Daniela – Vědí draci o legraci?
Veselá moderní pohádka od známé české autorky o neohrožené princezně, která vidí svět
kolem sebe, jaký je, a při rozhodování se neřídí
strachem a předsudky, ale svým zdravým rozumem.
Kahoun Jiří – O čertech, medvědech, myškách…
Přijměte pozvání do země prázdnin, zvířátek
a strašidýlek, do kraje dětství a snů, kde je pořád hezky, ať svítí sluníčko nebo chumelí.
Brycz Pavel – Neboj se, vždyť máš česnek
Emil si vždycky myslel, že nemá žádnou babičku ani dědečka. To všechno se má změnit, když
přijde pohled z Hrobu. Píšou mu jeho dlouho
zamlčovaní prarodiče a zvou ho k sobě. Emila
čekají zatím ty nejdobrodružnější prázdniny
v životě.

pro zajímavost:
Rezková Milada – Velký bobek
Příběh o putování potravy v našem těle seznámí malé i velké čtenáře formou dobrodružného
příběhu se zapeklitostmi lidského trávení.
Chupíková Eva – Slohovník aneb Paříž má
šarm
Vydejte se s námi do Paříže, prozkoumejte její
nejznámější památky a zjistěte, v čem spočívá
její neopakovatelné kouzlo!
Clerget Stéphane – K čemu jsou rodiče?
Tato knížka se snaží najít ta správná slova, která
ti umožní pochopit tvé pocity a lépe jim porozumět, aby ses v rodině a jejím každodenním
fungování cítil nebo cítila dobře. Pro kluky
a holky od 7 let.

Butler Dori – Na půdě je duch
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas
není obyčejná holka – dokáže totiž vidět duchy.
Jejich detektivní kancelář je proto jako stvořená
pro řešení záhad!

Jaké svátky slaví děti celého světa

Pearson Luke – Hilda a pidilidi
Prožijte s Hildou její první setkání s trollem
nebo s párem zamilovaných obrů.

Bjork Samuel – Clona
Detektiv Munch a vyšetřovatelka Mia Krügerová na lovu rafinovaného vraha.
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pro dospělé:
Bryndza Robert – Smrtící tajnosti
Další případ Eriky Fosterové.

Durrant Sabine – Lži se mnou
Všechno to začne malým zalháním. Takovým,
jakého jste se už někdy dopustili všichni – třeba když potkáte dávného známého, na kterého
chcete z nějakého důvodu udělat dojem.
Freemantle Elizabeth – Královnin gambit
Královnin gambit vypráví o ženském přátelství
a zradě, o vášni a smrtelně nebezpečných intrikách.
Serno Wolf – Potulný apatykář
Se speciální lékárnickou skříní na zádech musí
poprvé od smrti svého otce táhnout sám
od jedné vesnice k druhé a nabízet tinktury
a léky – a lidé ho přitom často ošidí, neboť neumí číst, psát ani počítat. A pak se najednou
objeví záchrana v podobě vykutáleného, všemi
mastmi mazaného chlapíka, který sice nemá
nohy, ale zato má bystrý a pohotový rozum.
Hanibal Jiří – Baroni z Větrova
Po Bílé hoře prochází české země násilným
obracením na katolickou víru. Vichr dějinných
změn dorazí i na zapadlý hrádek Větrov.
Poncarová Jana – Podbrdské ženy
Příběh o nelehkých lidských osudech v podhůří
Brd na pozadí událostí minulého století.
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.
Benson Adrienne – Pod rozpáleným sluncem
Ponořte se do silného příběhu z exotické Keni.
Kniha sleduje spletité, vzájemně se protínající
osudy tří žen.
Holub Jiří – Zádušní mše za hraběnku
Kastelánku zestátněného zámku dostihne v sedmdesátých letech dopis od bývalého majitele: Paní hraběnka Sofie zemřela a ráda by byla
uložena v zámecké kapli. Přes smutnou dobu
normalizační se někdejší služebnictvo rozhodne splnit poslední hraběnčino přání.
Kopta Václav – Prodloužená jízda
Vzpomínky a humorné příběhy známého českého herce Václava Kopty.
Hrabáková Hana – Povídky ke kávě
Hart Maarten – Osud tažných ptáků
Mokřady západního Nizozemí jsou útočištěm
ptactva, které fascinuje nadějného biologa Maartena. Pravidelně vyplouvá na svá pozorování,
aby v přírodě našel harmonii, kterou postrádá
mezi lidmi.

Vácha Marek – Příběhy z jiného vesmíru
Je to knížka o nás a o Bohu, a přece to není klasická učebnice teologie. Je to knížka příběhů
z jiného vesmíru, totiž z toho, který je uvnitř
nás.
Musso Guillaume – Byt v Paříži
Policistka Madeline a spisovatel Gaspard nemají nic společného – dokud si omylem nepronajmou stejný jednopokojový byt v Paříži,
jenž navíc ukrývá záhadnou minulost slavného
malíře.
Kinnunen Tommi - Vystrkov
Slepou devítiletou Helenu pošlou z rodného
městečka na severu Finska do školy pro nevidomé v Helsinkách. O čtyřicet let později se na jih
přestěhuje i její synovec a oba zjistí, že i přes
vnější odlišnost toho mají mnoho společného.
Lee Min Jin - Pačinko
Pačinko je hazardní hra, kterou všichni hrají, ale
společnost jí opovrhuje. Pačinko jsou peníze
a jakuza.
Pallavici Zita – Deník šílené markraběnky
Zita Pallavicini, dědička starých šlechtických
rodů rakousko-uherské monarchie, popisuje
ve své knize historii své české i uherské rodiny,
složitosti života aristokracie, své lásky i slabosti
se stejnou vášní a provokativní upřímností, s jakou žije i svůj život.

Jonasson Jonas – Stojednaletý stařík
Pokračování světového bestselleru Stoletý stařík.
Žamboch Miroslav – Bakly
Bakly unavený životem přijíždí do Grafzatzy, jednoho z největších a nejbohatších měst
Crambijského impéria. Chce pomoci jedinému
člověku, na kterém mu osobně záleží, a přitom
plní jednu malou laskavost.
pro zajímavost:
Johnston Cameron – Nejezte polévku tak
horkou, jak se uvaří
Kniha se zabývá příčinami stresu a jeho důsledky.
Jaksch Wenzel – Ztracené vesnice, opuštění
lidé…
Reportáže z českého pohraničí z let 1924-1928.
Alexijevičová Světlana – Poslední svědci
Kniha rozhovorů – svědků, jimi byli převážně
váleční sirotci, kteří přežili vyvražďování běloruského obyvatelstva německými zvláštními
komandy během druhé světové války.
Rapinchuk Becky – Jak na domácnost bez
chemie
Korandová Marie – Sága rodiny Škodů
Továrník Emil Škoda se výrazným písmem zapsal do historie Plzně. Založením velmi úspěšné a dravé strojírenské společnosti ovlivnil život
města jako nikdo jiný na několik generací. 

Knihovna
v sobotu
sobota 27. dubna 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. dubna
v 18 hod. v knihovně
Sebou přezůvky a dobrou náladu.
Vhodné pro děti starší 5 let nebo mladší
v doprovodu rodičů.
Budeme se těšit. 

Putování
nad knihou
Zimní cyklus Putování nad knihou
uzavře setkání s autory knihy

Krumlov město pod věží

KnižníV
tipy

listopadu loňského roku byla dokončena
výstavba kxtaci ve výši 250.000 Kč. 
jstr

Zdenou Mrázkovou, Petrem Hudičákem
a Jindřichem Špinarem.
Přijměte proto srdeční pozvání

na úterý 9. dubna v 18 hod.
do Klubu pod kinem. 

S knížkou do života/Bookstart
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás seznámila s jedním s četných knihovních projektů, do kterého se naše knihovna zapojila.
Tento projekt nese název S knížkou do života. V několika příštích příspěvcích se blíže seznámíme s tímto
projektem, který je určen pro ty nejmenší (0-3 roky) a jejich rodiče. Dočtete se, že i v takto raném věku je
důležité, aby rodiče s dětmi mluvili a že kniha může být ideálním prostředkem ke komunikaci.
Ve spolupráci s Městským úřadem jsem mohla poprvé předat rodičům dárkové sety při vítání občánků,
které by měly motivovat k tomu, aby rodiče se svými dětmi trávili společný čas nad knihou.
R. Ouředníková

(pokračování na str. 16)
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(pokračování ze str. 15)
V letech 2017/2018 se v České republice spustil
pilotní projekt pod názvem S knížkou do života. Jde o mezinárodní iniciativu, do níž se zapojují všechny typy knihoven, aby plnily jednu
z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde
snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře
s knihou a nepřeberným množstvím příběhů
(a informací) v ní.

Cílem projektu S knížkou do života je informovat rodiče o možnostech a potřebě společného
čtení s dětmi a to prakticky od jejich narození.
Smyslem tohoto projektu je:
• zlepšení čtenářské pregramotnosti a následně
gramotnosti dětí
• pochopení jejího významu pro budoucnost
dítěte ze strany rodičů
• zlepšení komunikačních kompetencí a představivosti u dětí
V tomto roce je do tohoto projektu zapojeno
157 českých knihoven, z toho 14 z jihočeského
kraje. Z Českokrumlovského okresu jsou to také
knihovny v Kaplici, v Českém Krumlově, v Benešově nad Černou a v Brloze.

Projekt se v loňském roce setkal s relativně velkým ohlasem, přivítali ho pedagogové, lékaři či
psychologové. Za všechny uveďme vyjádření
paní senátorky MUDr. Aleny Dernerové:
„Jsem dětský neurolog praktikující již řadu let
a musím říci, že spektrum pacientů se v mé ordinaci v průběhu let výrazně změnilo. V posledních
dvou letech významně stouplo procento dětských pacientů, kteří mají opožděný vývoj řeči,
nebo mluví na svůj věk velmi špatně. Často chybí
smysluplná slova, místo nich používají svůj žargon, nebo pouze ukazují. Ve většině případů byl
problém s nadužíváním tabletů, které děti dostaly
od rodičů, aby si hrály.
Co chybí je mluvené slovo, které ničím nenahradíte. Proto velmi vítám a podporuji projekt
Bookstart. Návrat ke knize. Neznamená to však,
že absolutně odmítám digitální vymoženosti.
Ty nám musí sloužit a nikoliv nás ovládat. Domnívám se, že je absolutně nutné dětem před spaním
či v jinou dobu pravidelně denně číst z knížek tak,
aby si je v budoucnu děti četly samy. Je dobré
i vyprovokovat diskuzi o předčítaném. Čtení vede
k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje vyjadřovací
schopnosti a obecně nám rozšiřuje obzory. Přeji
Bookstartu úspěch!¹
¹ Jak na projekt S knížkou do života, Houšková Zlata, str. 5

Více informací na:
http://www.sknizkoudozivota.cz/ 
R. Ouředníková

Dycky Kvilda

D

ěti 3. třídy ZŠ Vyšší Brod se zúčastnily poslední březnový týden výukového programu v srdci Šumavy v Horské Kvildě. Národní
park jim poskytl výukové centrum s bezvadnými lektory, kteří je naučili mnoho věcí, které
jsou třeba pro přežití ve volné přírodě, o ekosystému apod. Velmi zajímavou vložkou byla
návštěva záchranáře z Horské služby, který děti podrobně seznámil s nástrahami a nebezpe-
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čím, které na člověka číhá v horách a jak se jim
bránit. Za poskytnutou pomoc při organizaci
děkuji firmě Pavelec s.r.o., maminkám, které
nám pomáhali přímo v místě pobytu a též p. r.
Bigasovi, který s námi jel jako zástupce Červeného kříže. 
Jarka Trojáková, třídní učitelka

Ukliďme Česko aneb velký jarní úklid
Letošním úklidovým dnem je sobota 6. dubna.

T

ermín se jeví jako symbolický a rozhodně nepopírá možnost organizování úklidových akcí
během celého roku. Právě na jaře, kdy ještě zeleň nestačí milosrdně ukrýt hříchy rádoby pána
tvorstva, je ale čas nejpříhodnější.
I vy můžete svou prací či podporou přispět k odklizení a likvidaci mnohdy velice ekologicky
závadných odpadů, ať už se jedná o aktivní účast nebo jen upozornění na taková místa. Je z podivem, kolik práce a úsilí kolikrát musí člověk vynaložit aby dopravil odpad mnohdy do téměř
nepřístupných míst a přitom cestou minul několik popelnic a kontejnerů. Těch zbytečně najetých
kilometrů, když máme sběrný dvůr hned za městem.
Ukliďme Česko!
Především si ukliďme sami v sobě. 

Černé skládky odpadu
lesů, který nález ohlásil městské policii a ta se
spojila s vlastníkem pozemku, který provedl
ohlášení na policii ČR. Skutečný stav černé
skládky však na základě nedávného místního
šetření zůstal nezměněn a tak městský úřad
zahájil správní řízení termínovanou výzvou
vlastníkovi pozemku k řešení likvidace neoprávněně uloženého stavebního odpadu. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Den Země

Č

erné skládky jako nelegální úložiště odpadů sice již nejsou tak ožehavým problémem jako dříve, ale stále se s nimi lze setkat. Ať už jsou na veřejném prostranství nebo
na soukromém pozemku, představují riziko
pro životní prostředí a v některých případech
i pro lidské zdraví.
Jedná se o místo, na němž ukládání odpadů
není povoleno příslušnými orgány, není pro
ukládání odpadů technicky vybaveno a osoba
odpovědná za navezení odpadů na toto místo
není známa a je obtížné, velmi často i vyloučené ji následně dohledat…Díky fungujícímu
svozu komunálních odpadů se počet černých

skládek postupně snižuje, přesto stále existují
lidé nebo firmy, kteří odpady vyhazují na nelegální skládky. Takové jednání je v rozporu se
zákony a hrozí za to vysoké pokuty.
Na Vyšebrodsku vedle menších nálezů, většinou plastových pytlů s komunálním odpadem tuzemského, ale i zahraničního původu,
řešíme již od podzimu minulého roku černou
skládku stavebního odpadu. Jedná se o 10 ks
žoků s použitým izolačním materiálem v katastrálním území Studánky, hyzdící přírodní park
Vyšebrodsko nedaleko státní hranice s Rakouskem. Neoprávněné umístění odpadu bylo
zjištěno již v říjnu 2018 lesníkem městských

22. dubna je Den Země. Účelem je připomenout nejrůznější otázky a problémy,
související s ekologií a životním prostředím
na naší planetě. První Den Země byl slaven v San Francisku v roce 1970 a původně
vycházel z oslav jarní rovnodennosti (21.
března) a příchodu jara. Organizace spojených národů začala tento svátek uznávat
o rok později. V roce 1990 se k Americe
připojil i zbytek světa a tak se 22. duben
stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví
Den Země více jak miliarda lidí ve 175 státech světa.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady
ničení životního prostředí. Den Země svým
významem jistě patří k největším svátkům,
které slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost. 
Odbor ŽP , MěÚ Vyšší Brod
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Město Vyšší Brod Vás srdečně zve na

Odemykání
turistických
stezek
Výšlap Černým lesem

Sraz na parkovišti v dolní části náměstí,
odjezd autobusem v 9,30 hod.
Horní Dvořiště – Černý les
– Herbertov vlaková zastávka

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

Jitka Bedri
Cukrárna Eva, Náměstí 61,
Vyšší Brod 382 73
Hledáme prodavače/prodavačku
na hlavní pracovní poměr
• Mzda 100 Kč/hod + příplatek sobota
a neděle 10 Kč/hod + odměny
• Turnusové směny
• Min. vzdělání základní (nevyučené zaučíme)
• Nástup možný ihned
Kontaktní osoba/provozovatel:
Jitka Bedri, tel.: 602 119 703, 727 978 817
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JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, Horní Planá,
přijme zaměstnance / brigádníky na pozice:

Pokojská – nástup IHNED.
Servírka/číšník, pomocná síla úklid/kuchyň,
údržbář.
Možno i páry. Nástup od března 2019.
Zájemci volejte na tel.: 602 159 506, 601 386 929

PŘIDEJTE SE K NÁM
Zájem o prohlídky kaplického ENGELu
mezi žáky základních škol roste
Konec roku 2018 a začátek letošního se pro
kaplický závod společnosti ENGEL nesl mimo
jiné v duchu návštěv žáků základních škol z celého regionu. O prohlídky výroby projevilo zájem
hned 12 institucí, jako například základní školy
Fantova a Školní v Kaplici, ZŠ Benešov nad Černou, Loučovice, Kamenný Újezd, Velešín, Křemže
a základní školy z Českého Krumlova.
A že bylo o co stát! Žáci si nejprve poslechli
krátkou prezentaci, při které načerpali základní
informace o společnosti, poté je čekala prohlídka všech výrobních ploch s odborným výkladem
a na závěr si mohli na učňovském středisku se-

VY
ZPRÁ ELU
Z ENG

stavit model letadélka. Kromě jiného si žáci odnesli důležité informace o možnosti vzdělávání
v technickém oboru na středních školách.
Za dohledu mistrů odborného výcviku lze v ENGELu
získat praktické vzdělání konkrétně v tříletých
oborech Obráběč kovů, Mechanik-zámečník
a Eletromechanik pro stroje a zařízení, a to ve
spolupráci se SOŠ strojní a elektrotechnickou
ve Velešíně či se SOŠ a SOU Kaplice. Zároveň
si studenti přijdou na řadu atraktivních benefitů
a po dokončení střední školy bez problému najdou pracovní uplatnění přímo na palubě závodu.

Žáky základních škol výrobou provází David Dědič, HR manažer společnosti ENGEL Kaplice.

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

kulturní program duben
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• 9. 4. 2019 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
KRUMLOV – MĚSTO POD VĚŽÍ
Z cyklu Povídání nad knihou – s autory Z. Mrázkovou,
P. Hudičákem a J. Špinarem
Pořádá Městská knihovna Vyšší Brod
• 11. 4. 2019 čtvrtek, 18hod, Městská knihovna
DUBNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
s sebou: přezůvky a dobrou náladu
• 12. a 13. 4. 2019, kemp Pod hrází
ODEMYKÁNÍ VLTAVY
pátek 12. 4. vodácký večer se skupinou Hastroš
sobota 13. 4. od 10.30 hod. odemykání, požehnání řece
zapůjčení lodí a vodáckého materiálu ZDARMA
nutná rezervace: 775 748 800, info@ingetour.cz
• 13. 4. 2019 sobota, 9:30 hod., parkoviště na Náměstí
ODEMYKÁNÍ TURISTICKÝCH STEZEK
První jarní výšlap, tentokrát přes Černý les
do Vyššího Brodu. Na startovní místo pojedeme
autobusem. Buřtíky na opékání s sebou!
• 18. 4. 2019 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
DAVID ŽÁK ……O agentech chodcích II.
Beseda o době nelegálních přechodů hranic
Autogramiáda a možnost na místě koupit knihy p. Žáka
• 19. 4. 2019 pátek, 13 – 17 hod., vestibul kina
PŘEKVAPENÍ Z VAJÍČKA
• Tvořivá velikonoční dílna
• Pletení pomlázek
• Jarmark
• 14:00 hod. Dětská činoherní pohádka
Povídání o pejskovi a kočičce
• 19:00 hod. Divadelní představení pro dospělé
Návštěva mladé dámy

Mimořádná
nabídka
Neváhejte a využijte mimořádné
příležitosti na vlastní oči vidět
a poslouchat hvězdy TV Šlágr
a to celé odpoledne, od 15 do 20 hod.!
Pojeďte do Větřní
– do kulturního areálu Plovárna

v sobotu 25. 5. 2019.
Pavelec s.r.o. přistaví autobus

na Náměstí ve 14 hodin

a vyrazíme se pobavit na vystoupení
různých žánrů.
Pokud máte zájem, přijďte se přihlásit
do Infocentra. Počet míst je omezen!
Cena 200 Kč / osoba.

Srdečně vás zveme na
• 19. 4. 2019 pátek, 19 hod., kino
NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY
Komedie z pera Zdeňka Podskalského
Vstupné: 150 Kč / osoba
Vstupenky v předprodeji v Infocentru
• 25. 4. 2019 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
K poslechu a tanci hraje Rosťa Veselý
Vstupné: 50 Kč

Připravujeme
• 21. květen
Pohádka pro děti divadla MALÉhRY
• 23. srpen
Rozverná komedie Divadla Artur
– Hledám milence zn. spěchá!
Vstupenky jsou již v prodeji
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 22. 4. 2019 do 12 hodin.

Velikonoční Bohoslužby
Které se konají v neděli 21. 4. 2019
V 10:00 h. V KLUBU POD KINEM
Uslyšíte písně a slovo o tom co se na Velikonoce
stalo a jak se nás to dotýká.
Bude podáván čaj, káva a malé občerstvení
Pořádá stanice
Apoštolské církve Vyšší Brod

