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 Letní koncerty v klášteře

Bára Basiková a další
Více na str. 20

Vyšší Brod,

24. 8. 2019

 Výstava ROZKULAČENO

Půlstoletí perzekuce selského
stavu, Červenec + srpen,
po – pá, 8 – 17 hod.,
Vestibul kina

 Jednání zastupitelstva

města

Čtvrtek 11. července 2019
od 17.30 hod., Zasedací místnost

Základní umělecká škola informuje
Milí spoluobčané,
prázdniny, léto! Příslib
tepla, slunce a zejména dobrodružství
je tu. Pořádnou akci
můžete zažít v cizích
zemích, ale i tady doma. A pokud se vám
nikam nechce, tak si ho užijte přímo zde
ve městě. Příležitostí bude nespočet. Můžete se stavit na koncert nebo na divadelní
představení. Výběr je letos pestrý. Nejenom akcí je člověk živ, tak nezapomínejte
odpočívat. Doma, na zahradě, kdekoli.
A dbejte i na pohodu ostatních. Nezapomeňte, že stále platí vyhláška o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností.
To je to, že nemáme sekat v neděli, a platí
to nejenom v centru města, ale i v místních částech!
Přeji Vám krásné léto a spoustu prima
zážitků! 

Karel Troják

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
PRO SENIORY
Plavba parníkem Adalbert Stifter
Srdečně Vás zveme na okružní plavbu
lodí s překvapením. Vyplouváme
z přístaviště Lipno nad Vltavou
ve středu 25. 9. 2019.
Program:
Odjez autobusem z Náměstí ve 14.00 hod.
Vyplouváme z přístaviště lodí v 15.00 hod.
Předpokládaný návrat do Vyššího Brodu
17.30 hod.
Pokud máte zájem, přijďte se přihlásit
do Infocentra. Počet míst je omezen!
Cena výletu: 150 Kč / osoba.
Informace Vám rádi poskytneme na tel.:
380 746 980, 724 336 980 nebo mailem:
infocentrum@mestovyssibrod.cz. 
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Ohlédnutí:
V závěru školního roku je na ZUŠ tolik aktivit a koncertů, že je
těžkým úkolem vybrat to nejvýznamnější. Rozhodně nemohu
opomenout absolventy, jejichž dlouhodobá soustavná příprava (absolventi 1. stupně v délce sedmi let, absolventi 2. stupně
další čtyři roky) vyvrcholila třemi absolventskými koncerty (10.
6. a 17. 6. 2019 v kapli ZUŠ, 12. 6. 2019 v ZUŠ V. Brod) a dvěma
výstavami. Celkem absolvovalo 23 žáků, z toho 2 žáci druhého
stupně, deset absolventů je z pobočky ve Vyšším Brodě.
Absolventi 2019
První stupeň:
kytara: Tereza Andělová, Viktorie Pícková, Tereza Stuchlá,
Pavlína Filipčíková, Jakub Svačina
klavír: Martin Balcar, Klára Pauknerová,
Šimon Mora, Jakub Svora,
klávesy: Václav Doubek, Le Bao Ngoc
housle: Zdeňka Matušincová, Ruadhan Ósúilleabháin
violoncello: Ema Mičanová, Judita Žižková
trubka: Tadeáš Tříska
zobcová flétna: Šárka Plzová, Anna Žaloudková
výtvarný obor: Matěj Mazanec, Jiří Žitník, Eliška Ouředníková
Druhý stupeň:
trubka: Martin Balcar
zobcová flétna: Šárka Choulová
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o vystoupení Jihočeského violoncellového orchestru v rámci ZUŠ Open 1.6.2019 ve Valdštejnské
zahradě v Praze.
Všem žákům, vyučujícím i rodičům přeji krásné
léto k načerpání energie do dalšího školního
roku.
Na stávající a nově přijaté žáky se těšíme v prvním zářijovém týdnu při domluvě rozvrhu. Rodiče nově přijatých žáků obdrží poštou do konce června vyrozumění o přijetí. Je nám velice líto, že
nebudeme moci přijmout všechny zájemce o studium, jejich počet letos výrazně převýšil kapacitní
možnosti školy. 
Další informace na www.zuskaplice.cz
Za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Světový den lidské populace

K

aždoročně připadá na 11. července. Cílem
je zvýšit povědomí o problémech globální
populace, která se rok od roku zvyšuje. Tomuto mezinárodnímu svátku předcházel Den pěti
miliard, který byl stanoven na 11. července
1987, kdy mělo lidstvo dosáhnout pěti miliard
obyvatel Země.

Světová populace byla v roce 1999 šest miliard, v roce 2011 už sedm miliard. Momentálně
je na Zemi přes 7,5 miliardy lidí. Růst počtu
obyvatel se nezastaví ani v následujících letech. Podle odhadů OSN bude průměrně každý rok přibývat 83 milionů obyvatel. To znamená, že v roce 2050 by počet obyvatel dosáhl
číslovky 9,8 miliardy a na konci století by mělo
na planetě žít 11,2 miliardy lidí ...
Až do roku 1804 byla světová populace menší než jedna miliarda. V roce 1927 dosáhla

dvou miliard, tři miliardy následovaly v roce
1960 a čtyři v roce 1974. Polovina lidí na Zemi jsou čínského nebo indického původu.
Dle údajů z roku 2016 Čína (1,38 miliardy lidí)
a Indie (1,33 miliardy lidí) mají nejvyšší populaci. Čechů je pro změnu zhruba 11 miliónů,
což je 0,15 procent z celkového počtu osob
na světě. Světová populace se v době narození
Krista odhaduje na 300 miliónů, což je méně
než současná populace USA. Každou vteřinu
se narodí 4 děti a zemřou 2 osoby. Polovina
žijících lidí má méně než 30 let. Samozřejmě
se tento den věnovaný nám lidem mimo jiné
zaměřuje na jevy přímo či nepřímo ovlivňující
populaci, jako je růst a pokles úmrtnosti, počet
zdravých a nemocných lidí a na vývojové trendy populace jako celku v souvislosti se zhoršujícím se životním prostředím. 

Upozornění
V měsíci červenci se v našem městě
na třech stanovištích separovaného odpadu objeví nové pl kontejnery pro sběr
jedlých olejů a tuků. Jedná se o umístění
v ulici Dřevařské, Pohraniční stráže a Zahradní v rámci rozšíření služeb třídění
komunálních odpadů pro občany města
o další komoditu ve spolupráci se smluvní
firmou FCC České Budějovice, s.r.o. Podmínky sběru a ukládání jsou na přiloženém
letáku. Závěrem snad jen připomenout
dodržování čistoty v okolí stanovišť kontejnerů a podmínek třídění odpadů jednotlivých komodit odpadů. Za to patří všem
ukázněným poděkování. 
Odbor životního prostředí
MěÚ Vyšší Brod

Odbor životního prostředí MěÚ

Poděkování za tříděný sběr odpadů
V

roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů
z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil.
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí

o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.
Krátce by jsme vás seznámili s výsledky našeho
města v systému EKO-KOM za rok 2018. Celkově jsme za uplynulý rok vytřídili a předali k dalšímu využití 186,398 t odpadů, za které naše
město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s.
částku ve výši 328 956 Kč, která bude využita
v oblasti odpadového hospodářství.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2018, kterých jsme dosáhli v našem městě a tím přispěli ke zlepšení životního
prostředí.
Vám, kteří se podílejí na sběru a třídění odpadu patří velké poděkování! 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod
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Soubor usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 4. 6. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

K bodu č. 5 Řešení situace nedostatku míst
v MŠ

Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. Dr. Jindřicha Hanzlíčka
a pí. Heike Voráčkovou a zapisovatelku pí Ditu
Kaiserovou

Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.5.2.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
informaci ZŠ a MŠ Vyšší Brod o počtu přijatých
dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020
II. schvaluje
zřízení dětské skupiny

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu ZM dne 4. 6.
2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.6.2.1, č. 2019.6.2.2.,
č. 2019.6.2.3., č. 2019.6.2.4., č. 2019.6.2.5:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání dne 4. 6.
2019
II. schvaluje
přednostní projednání bodu č. 20 – Pořízení studie využití území u ČOV Vyšší Brod 6. veřejného
zasedání ZM.
Hlasování o doplnění bodu č. 24
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o doplnění bodu č. 25
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o doplnění bodu č. 26:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o schválení programu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o přednostním projednání:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne 2. 4. 2019
a RM od 11. 4. do 9. 5. 2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 2. 4. 2019 a RM
od 11. 4. 2019 do 9. 5. 2019
K bodu č. 4 Vydání OZV č. 4/2019 – požární řád
Tento bod nebyl projednán
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Hlasování o zřízení dětské skupiny:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
Úspory energie – Zahradní 275 ve výši celkem
1 001 452,32 Kč.
II. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace na dataprojektor do knihovny ve výši
30.000 Kč
III. bere na vědomí
poskytnutí finančních prostředků z všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu ve výši 70.000 Kč.
IV. bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na DP Podpora kultury, projekt Klášterní koncerty 2019, ve výši 20.000 Kč
V. bere na vědomí
poskytnutí dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně – právní ochrany dětí pro
rok 2019 z MPSV ve výši 183 065 Kč
K bodu č. 7 Rozpočtové opatření 4/2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle §84, odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 4/2019, které se týká úprav rozpočtu
ve vztahu k příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu
představuje zvýšení příjmů o 4 722 647,36 Kč, výdajů o 5 248 647,36Kč a financování o 526 000 Kč
Hlasování o schválení RO:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Závěrečný účet města Vyšší Brod
2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.8.1.:
zastupitelstvo města

I. schvaluje
a) závěrečný účet města Vyšší Brod za rok 2018
b) vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením
města Vyšší Brod za rok 2018 podle §17
odst.7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s výhradou
II. schvaluje
a přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků podle přílohy č. 12
Hlasování o závěrečném účtu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jaroš, Poláček
PROTI: Hanzlíček ZDRŽEL SE: Jarošová, Čížek
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Schválení účetní závěrky Města
Vyšší Brod za rok 2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.9.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
na základě úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát k věrnému a poctivému předmětu účetnictví a finanční
situace města Vyšší Brod schvaluje účetní závěrku
města Vyšší Brod za účetní období 2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. Výsledek
hospodaření ve výši + 38 066 987,11 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Hlasování o schválení účetní závěrky:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek, Jaroš,
Poláček,
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Hanzlíček, Jarošová NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Schválení záměru prodeje
pozemku části p.č. 2209/1 v k.ú. Bolechy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.10.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN p.č. 2209/1 v k. ú. Bolechy (cca do 190
m2), který je zapsán na LV č.10001 pro k.ú. Bolechy
a obec Vyšší Brod za cenu 100 Kč/m2. Nabyvateli
budou přičteny náklady s prodejem nemovitostí
spojené.
Hlasování o pozastavení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek, Jaroš,
Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Jarošová
K bodu č. 11 Schválení záměru prodeje
pozemku KN p.č. 1921 v k.ú. Bolechy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.11.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podání žádosti na Českou republiku – Státní
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj o převod po-

zemkových parcel sousedících s pozemkem p. č.
2209/1 v k. ú. Bolechy určených pro výstavbu.
II. pověřuje
p. starostu podáním žádosti
Hlasování o podání žádosti na SPÚ:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Žádost o převod části pozemku
p.č. 671 v k.ú. Bolechy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.13.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podání žádosti na Českou republiku – Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj o převod pozemkové parcely ve správním území města Vyšší Brod:
část pozemku p.č. 671 v k.ú. Bolechy o výměře
cca 30 m2.
II. pověřuje
p. starostu podáním žádosti o převod
Hlasování o podání žádosti o převod:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Ouředníková, Čížek, Jaroš, Poláček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc NEHLASOVAL: Hanzlíček
K bodu č. 14 žádost o věcné břemeno
na pozemku p.č.263/1 v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
záměr připravit k uzavření smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku p.č.263/1 v k.ú. Vyšší Brod,
spočívající v právu chůze a vjezdu k nemovitosti
č.p.103 ba st. 111/2 v k.ú. Vyšší Brod, ve prospěch
oprávněné osoby a každého dalšího vlastníka nemovitostí na st.p. 111/2 v k. ú. Vyšší Brod. Náklady
na zaměření věcného břemene ponese strana
oprávněná.
Hlasování o záměru uzavřít smlouvu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek, Jaroš,
Poláček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Hanzlíček
K bodu č. 15 Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni „Vyšší Brod K Vltavě 411–NN“ se
společností E.ON Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy
– zemní kabel NN, kabelová skříň v pilíři, tj. stavby
s názvem „Vyšší Brod K Vltavě 411–NN“, která je
umístěna na pozemku KN parc. č. 103/1, 106/1,
1727/3 v katastrálním území a obci Vyšší Brod.
Smlouva bude uzavřena mezi povinným Městem Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ 00246191
ve prospěch oprávněné E. ON Distribuce a. s. ,IČ:
280 85 400, DIČ: CZ 28085400 a to za jednorázovou úplatu 10 000 Kč bez DPH ( slovy desettisíckorun). K této částce bude připočtena platná sazba
DPH. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí nese strana oprávněná.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podepsáním smlouvy č: CB–014330041492/001.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Návrh na uzavření smlouvy
o věcném břemeni „Studánky p.č. 112/7
přípojka“ se společností E.ON Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.16.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích,
znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy –
zemní kabel NN, tj. stavby s názvem „Studánky p.č.
112/7 – přípojka“ , která je umístěna na pozemku
KN parc.č. 2775/2 v katastrálním území Studánky
u Vyššího Brodu a obci Vyšší Brod. Smlouva bude
uzavřena mezi povinným Městem Vyšší Brod, IČ:
00246191, DIČ: CZ 00246191 ve prospěch oprávněné E. ON Distribuce a. s. ,IČ: 280 85 400, DIČ:
CZ 28085400 a to za jednorázovou úplatu 10 000
Kč bez DPH ( slovy desettisíckorun). K této částce
bude připočtena platná sazba DPH. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí nese strana oprávněná. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu podepsáním smlouvy č:
CB–014330018967/003.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Dohoda vlastníků provozně
souvisejících vodovodů
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.17.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Vyšší Brod, se
sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191
a Cisterciáckým opatstvím Vyšší Brod, se sídlem
Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00476684.
Hlasování o uzavření dohody:
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek, Jaroš,
Poláček, Hanzlíček PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Výroční zpráva městského úřadu
za rok 2018
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Městského úřadu
Vyšší Brod za rok 2018.
K bodu č. 19 Rozhodnutí o dalším postupu
v soudních sporech
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.6.19.1., 2019.6.19.2.:
zastupitelstvo města
I. pověřuje

JUDr. Ladislava Dusila, právního zástupce města,
jednáním se Stavební poradnou, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČO: 62508822
o náhradě škody.
II. pověřuje
radu města rozhodnutím o dalším postupu
v soudním sporu
Hlasování o pověření JUDr. Dusila:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček,
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková NEHLASOVAL:
Hanzlíček
Hlasování o pověření RM:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Čížek, Jaroš, Poláček,
Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 20 Pořízení studie využití územní
u ČOV Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.20.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
zadání studie využití území části pozemků p.č.
201/5 a p.č. 201/6 v k.ú. Vyšší Brod
Hlasování o pořízení studie využití:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 21 Vstup města do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (č.j. bod č. 21)
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.21.1.:
zastupitelstvo města
I. souhlasí
v souladu s § 84, odst. 2, písm. e) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, se vstupem Města
Vyšší Brod do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.
II. pověřuje
p. starostu podáním přihlášky do SVOLu.
Hlasování o vstupu do SVOL:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Kulík NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 22 Stížnost na postup
Finančního výboru
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
stížnost na postup Finančního výboru
K bodu č. 23 Aktuální stav záměru výstavby
hřiště na Studánkách
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o aktuálním stavu plánované investice
výstavby hřiště na Studánkách.
K bodu č. 24 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– přípojka plynu k č. p. 274
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Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.6.24.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu
přípojky plynu na pozemku parc. č. 90/2 a 1726/1
v katastrálním území Vyšší Brod, mezi městem
Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 (budoucí zavázaná strana) a Společenstvím vlastníků jednotek
Vyšší Brod 274, Zahradní 274, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 26093227 (budoucí oprávněná strana), ve prospěch Společenství vlastníků jednotek Vyšší Brod
274, a to za jednorázovou úplatu 5.000 Kč + DPH
+ náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí
Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 25 Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Zprávu kontrolního výboru o činnosti

K bodu č. 26 Stanovení termínu mimořádného
ZM
Bod byl projednán, žádné hlasování neproběhlo
Nepřijatá usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 4. 6. 2019 od 17:30 hodin
v zasedací místnosti města
K bodu č. 5 Řešení situace nedostatku míst
v MŠ
Hlasování o pořízení PD přístavby MŠ:
PRO: Zálešák, Straka, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Hanzlíček, Poláček, Voráčková
ZDRŽEL SE: Kulík, Kotálová, Vidlák NEHLASOVAL: 0
usnesení nevzniklo
K bodu č. 11 Schválení záměru prodeje pozemku KN p.č. 1921 v k.ú. Bolechy
Hlasování o zveřejnění záměru prodeje pozemku
p. č. 1921 v k. ú. Bolechy:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek,
Poláček, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Jaroš NEHLASOVAL: 0

Ohlédnutí za Holinkiádou

P

ředně musím přiznat, že jsem nikdy
na Holinkiádě nebyla. Vím, jsem ostuda,
ale člověk má své práce až nad hlavu a volný čas většinou trávím s rodinou, přáteli
a na cestách. Když nás Jarka Trojáková oslovila, zda bychom si letos jako spolek Dravé
saně nevzali Holinkiádu pod patronát a vrátili
jí věhlas, který si zaslouží, moc se mi do toho
nechtělo. Času bylo pramálo a v okolí v ten
samý den jedna lepší akce než druhá. Ale
mám okolo sebe spoustu dalších skvělých
parťaček, které mě utvrdily, že to půjde.
Znáte mě, když něco dělám, dělám to naplno
a pořádně. Začali jsme plánovat jednotlivá
stanoviště, odměny pro malé účastníky, ale
hlavně kolik to vše bude stát. Připravili jsme
předběžný rozpočet, ze kterého (po všech
nejnutnějších škrtech) na nás „vybafla“ částka 15.000 Kč za odměny na jednotlivých stanovištích. Naštěstí se k nám město neotoči6 |

lo zády, a když se k tomu přidali ještě další
vstřícní sponzoři, vše začalo nabírat reálné
obrysy. Nápadů bylo nespočet! Teď už jen
vybrat ty, které nebudou finančně náročné a hlavně, které budou za krátkou dobu
proveditelné. Na jednotlivá stanoviště jsme
vybírali odměny pestřejší a zdravější. A to se
nám, doufám, povedlo.
Velké díky patří také ostatním spolkům,
díky nimž jsme dali dohromady 14 stanovišť a k tomu ještě něco navíc. Nechybělo
samozřejmě občerstvení. Firmy, podnikatelé a ostatní nám nabídli svou pomoc a za to
jsem jim moc vděčná. Žáci z vyšebrodské
ZUŠ nám ke konci akce zahráli a zpestřili
tím dětský den. A jak to celé dopadlo? Sama
vlastně ani nevím. V půl sedmé jsme už byli
na místě a před desátou jsem zaznamenala první návštěvníky. A od té doby jsme se
ocitli uprostřed bláznivého víru nadšení,

usnesení nevzniklo
K bodu č. 12 Žádost o odprodej pozemku KN
p.č.17/1 v k. ú. Vyšší Brod – vyvěšení záměru
Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek,
Jaroš, Poláček, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: Jarošová
usnesení nevzniklo
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města ve čtvrtek 11. 7. 2019
od 17:30 hod.

práce, zodpovědnosti, ale hlavně všudypřítomných dětských úsměvů. Fronta nebrala
konce, ale i to svědčilo o tom, že Vám chutnalo a snad jste byli s námi spokojeni. Jsem
moc ráda, že jste Vy všichni z Brodu a okolí
nezůstali se svými ratolestmi doma a přišli si
užít hezký den plný sluníčka a překvapení.
Vám všem, kteří jste přišli, moc děkuji. V neposlední řadě patří velké díky našim sponzorům: Auto Schmid; Bedri Jitka; Body 21;
Brodys s.r.o; Cestovní agentura Radka Francová; Hospůdka U kaple; Lipen, z. s.; Lékárna U Lípy; manželé Pavla a Helmut Bieblovi;
manželé Jitka a Jiří Žižkovi; Marek Jaroslav;
MVDr. Tomáš Jaroš; Pension & Restaurant
Inge; Penzion U Candrů; Quoc Hung Le – trafika, cigarety, sklo; Restaurace Pivovar Studánky; Řeznictví – Uzenářství Boháč; Stezka
korunami stromů s. r. o; Tesařství Tymko;
TOP Drogerie Vyšší Brod; Vodní elektrárny
ČEZ – divize Lipno nad Vltavou; ZUŠ Vyšší
Brod – pověřený vedoucí Vladislav Čížek.
Samozřejmě nesmím zapomenout na naše
přátele ze spolků: Aqualung, Červený kříž,
hasiče, fotbalisty, Ochránce přírody, Šumaváček, Zálesáky, děti ze ZŠ, které nádherně
pomalovaly bludiště a pexeso a mnohým
dalším bezejmenným pomocníkům a pomocníčkům, kteří si ten den udělali čas
a přišli pomoci. A co bych byla za šéfovou,
kdybych závěrem nepoděkovala Vám, Dračice moje! Bez vás a vašich blízkých by se
nám to nepovedlo. 
Za Dravé saně – Lucie Jarošová

Naši kamenní kamarádi z národní školy

Chlapec a děvče s učebnicemi v podpaží.
Více než 60 let vítali s úsměvem generace
žáčků přicházejících do české národní školy.
Prvňáčkům svými baculatými tvářemi pomáhali překonat strach ze vstupu do opravdové školy. Dívali se na nás z vyvýšených míst
na vstupním portálu prvorepublikové budovy. Té jsme my, žáčci šedesátých let, pořád
říkali národní škola. A teď, před několika týdny, zmizeli.
Za více než devadesátiletý život se jejich těla

začala trhat v důsledku koroze vnitřních kovových konstrukcí. Jejich rozebírání však nebylo
jednoduché, nedali svou kůži lacino. Pan Měchura, jehož jméno bylo na podstavcích sošek
vyznačeno, odvedl poctivou práci. Ve dvacátých letech minulého století si dal na soškách
opravdu záležet.
Tým pana MgA Koreckého, který bude tvořit
faksimile dvou zhruba stopatnácticentimetrových sošek, čeká vytrvalá, asi tříměsíční

soustavná práce. Pár dětí bude vyroben stejnou technikou z umělého kamene, jen vnitřní
konstrukce nebude kovová, ale bude tvořena
pletivem z jemných polypropylenových vláken. Ve vytvořených formách budou sošky
zrát asi měsíc.
Nezbývá než popřát týmu pana MgA. Koreckého, aby se jeho namáhavá, ale přesto jistě
krásná práce podařila. A nám, občanům, abychom se z jejich díla dlouho těšili. herh

Den s Integrovaným záchranným systémem
V

pondělí 24. června 2019 se v naší škole
uskutečnil poslední projektový den tohoto školního roku. Celé dopoledne bylo ve znamení spolupráce dětí a složek IZS spolu s Českým červeným křížem. Projektový den byl
zahájen cvičným poplachem, při němž jsme
viděli součinnost všech složek IZS v terénu.
Jednalo se o simulaci úniku nebezpečné látky
a následnou „záchranu“ čtyř pohřešovaných
osob.

Žáci a žákyně se poté rozdělili do věkově smíšených skupin a na jednotlivých stanovištích
se seznamovali s náročnou prací hasičů, policistů či záchranářů. Mohli například nahlédnout do speciálních vozů, vyzkoušet si policejní či hasičskou výstroj a výzbroj, na stanovištích ČČK si zopakovat zásady první pomoci
a bezpečného chování.

Dopravní výchova ve škole

V

předposledním školním týdnu žáci 4. tříd v rámci výuky absolvovali kurz dopravní výchovy zakončený testem teoretických znalostí, praktickou jízdou zručnosti na jízdních kolech
a besedou s příslušníkem Městské policie Vyšší Brod. Naučili se základní pravidla bezpečného
pohybu v silničním provozu(jako chodci/cyklisté/pasažéři v dopravních prostředcích).  hk

Celý den se dětem velmi líbil, a proto všem
dobrovolníkům a složkám IZS patří velký DÍK
za bezchybnou a obětavou organizaci tohoto
dne.
Všichni jsme si zároveň uvědomili, jak velmi
náročná a důležitá je práce těchto lidí.
Děkujeme! 
Za ZŠ a MŠ Vyšší Brod
rsch, kt, bm
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Obrázky
od Vltavy
Léto na Vltavě budiž pochváleno?...
Zas a zase znova se řeka Vltava s příchodem
léta přemění na širokoproudou dálnici masových vodáckých radovánek: jezy ucpané několikahodinovými frontami svátečních vodáků,
barevné kolony všemožných plavidel v zarputilém souboji o sjízdný říční pruh, na každé tůni plovoucí bar a průjezdná nálevna, vltavské
luhy a háje zplanýrované na vodácké kempy,
zákruty řek přeměněné na přístaviště podivuhodných bufetů s gulášem se šesti a pivem
v kelímku, staré dominantní stromy, které tu

Čekání na zázrak

V

dnešních dnech řeší vedení města v čele se starostou kapacitní problémy naší
MŠ. Tento problém sice není nový, ale většinou se řeší vždy při problémech s umístěním
dětí. Zákon č. 561/2004 Sb.(školský zákon)
jasně stanoví povinnost obce vést seznam
dětí, které budou po dovršení 3 let mít možnost navštěvovat zdejší MŠ. V dubnovém čísle
Vyšebrodského zpravodaje jsme se z článku
místostarosty města Bc. Straky dozvěděli…
cituji:“situace přestala být akutní“. Tím zřejmě
bylo myšleno, že kapacita MŠ na umístění dětí
je dostatečná ,tím pádem žádný problém ne?

ještě zbyly po jarních probírkách správců povodí, sloužící jako sloupy pro reklamní či navigační tabule… Všude kolem hromady plastů
a tuny betonu jako svědectví naší úcty k řece
a okolní přírodě.
V hlavách místních podnikavců a věčných
budovatelů pomalu dozrávají plány na vyasfaltování kilometrů vltavských břehů takzvanou „šumavskou páteřní cyklostezkou“ pro
kola šlapací a brusle kolečkové v posledních
volných a neponičených úsecích řeky. Jejich
velkým snem je přetáhnout z Rio-Lipna dolů
po proudu dlouhá procesí žíznících bicyklistů
k vyššímu říčnímu brodu našeho malebného historického městečka – ať to stojí, co to
stojí…
Přál bych té milované Řece jihu, aby našla
další a další spojence a přátele, kteří budou
nezištně, bez myšlenky na vlastní prospěch, se

Jaké bylo pozdvižení ve vedení města, když
bylo odmítnuto velké množství dětí z důvodu nedostatečné kapacity školky. Předchozí
rada města (do října 2018) dotlačila starostu
k výměně prostor užívaných ZUŠ za prostor
v bývalé ZŠ čp.194. Ovšem nové vedení radnice /rada města/v čele se staronovým starostou
vyhodnotilo výměnu jako zbytečnou a začalo
řešit potřeby úředníků, pokud vůbec takové
potřeby jsou nutné. Úředníci dostali zelenou
na úkor MŠ. Náhle starosta města přijde s geniálním nápadem přístavby MŠ do stávající
zahrady školky, ale že tím zmenší plochu zahrady pod normou určenou plochu pro určité
množství dětí, tak to už prosím nedomyslel.
Nyní tedy stojí starosta se svými radními před

Kouzelný svět drahých kamenů
Zelená barva posiluje lásku k ostatním. Uzdravuje, uklidňuje, přináší radost nového života. Avanturin má odstíny od světlé ke tmavé
barvě, stejně jako se mění listí stromů od jara
do léta. Malý korálek může mít jemný nádech
zelené barvy, větší kámen má barvu stromů
uprostřed léta.
Avanturin patří k nejvšestrannějším a nejúčinnějším kamenům, pokud jde o léčivé vlastnosti. S Avanturinem – jako s většinou zelených
kamenů – navazujeme těsné spojení s přírodou a její energií. Pomáhá nám vstřebat její
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harmonii, probudit naší duši a otevřít ji této
prosté kráse. Jako zeleň ovlivňuje Avanturin
zejména centrum srdce, kde zklidňuje, neutralizuje nadměrné emoce a dává tak našemu organismu pocit rovnováhy a uspokojení.
Rozsévá tichou radost a klid. Jeho působení je
velmi jemné, proto jím dosahujeme nejlepších
výsledků právě při nemocech srdce pramenících z emocionální přetíženosti a stresu. Stejně
tak pomáhá i při kožních nemocech, které jsou
ovlivněny nervozitou a nevyrovnaným duševním stavem. V těchto případech pokládáme
avanturin na centrum srdce a na solar plexus.
Na rozdíl od malachitu, který negativní emoce
odhaluje, avanturin emoce rozkládá. Celkově
povzbuzuje metabolismus tuků a tím i jejich
odbourávání, snižuje hladinu krevního cholesterolu a zmenšuje ukládání tuků do cévních
stěn, čímž působí preventivně proti arterioskleróze a srdečnímu infarktu, reguluje příliš
nízký tlak. Pomáhá při hledání vnitřní rovnováhy, podporuje sebeurčení a přináší myšlenky,
nápady a nadšení. Povzbuzuje nás k uskutečnění vlastních snů. Umožňuje získat větší toleranci a přijímání jiných názorů prostřednictvím vlastního střízlivého úhlu pohledu.

srdcem odhodlaným a rukou pevnou hájit její
romantickou krásu a životadárnou sílu… Řeka
je život, ne obchodní artikl! 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš
www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz

rozhodnutím. Dokončit myšlenku, která není
z hlavy pana starosty a vyřešilo by to během
několika týdnů celou situaci, nebo tvořit projekty, které jsou časově v nedohlednu. Co vy
na to rodiče? Jediným řešením, které bych
dnes doporučil, je čekat na zázrak. Ten se nabízí jako úplně nejlepší řešení.
Předpokládám, že jak je obecným zvykem,
bude bezprostředně někdo z vedení reagovat
na můj podnět v čísle vydání. Nechci předjímat, ale budou to pouhé výmluvy na obhajobu vlastní neschopnosti. 
Dr.Jindřich Hanzlíček
Opoziční zastupitel
V napjatých a neklidných dobách nám dodá
vnitřní harmonii a klid. Fyzicky zmírňuje migrény. Avanturinová voda prospívá rovněž očím
a pleti. Působí vysoce kladně na vše, co má
souvislost s prosperitou a majetkem. Používá se k ochraně zahrad nebo domů a účinně
chrání před geopatogenními zónami. Pohlcuje
rovněž elektromagnetický smog.
Vhodný pro znamení: Býk, Rak, Střelec
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.
S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea 
https://harmoniaspiralis.wixsite.com
/andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis/

Lékař radí
Nemoci žil dolních končetin
Nemoci žil dolních končetin jsou velmi komplexní problematikou. Řadí se mezi ně celá
řada onemocnění, která spolu do značné míry
souvisí. Před uvedením výčtu chorobných
stavů, je vnodné si něco říci o anatomii žilního
systému dolních končetin. Jeho znalost (byť
jen orientační) je pro pochopení žilních chorob velice užitečná.
Tak tedy k anatomii. Žíly dolních končetin
mají v našem organismu zvláštní postavení. Na první pohled mají stejnou funkci jako ostatní žíly v našem těle – odvést krev
z tkání směrem k srdci. Žilní řečiště na dolních
končetinách ovšem musí pracovat ve zvláště obtížných podmínkách. Krev odtud totiž
teče poměrně neochotně proti směru gravitace. Proto jsou žíly dolních končetin vybaveny speciálními mechanismy, které tok krve
usnadňují. V prvé řadě jsou to chlopně, které
umožňují jednosměrný tok krve a nedovolí
krvi téci zpátky. Dalším důmyslným mechanismem je i svalová pumpa, kdy při pohybu
dolními končetinami stahy svalů vytlačují krev
z nohou směrem k srdci.(proto je tak důžeté si
občas protáhnou nohy a zapojit tuto pumpo
do činnosti). Vytlačení krve opačným směrem zabraňují již výše zmíněné jednosměrné
chlopně.
Anatomicky existují v dolních končetinách
dvě žilní řečiště – povrchový žilní systém
a hluboký žilní systém. Povrchový probíhá
relativně mělce pod kůží a v oblasti stehna
se zanořuje do hloubky a definitivně napojí
na hluboký žilní systém. Mezi povrchovým
a hlubokým systémem existují spojovací žíly
v celém jejich průběhu. Můžeme si to představit jako takový žebřík.
Pointa je v tom, že i spojovací žíly jsou opatřeny jednosměrnými chlopněmi, které za normální okolností umožňují tok krve v jediném
směru – z povrchového systému do hlubokého. Onemocnění žil vznikají v důsledku poruch v tomto složitém systému a zároveň jsou
i příčinou těchto poruch.
Nemoci žil dolních končetin:
1. Chronická žilní nedostatečnost – Toto je

stav, který vzniká při nedostatečné funkci povrchového i hlubokého žilního řečiště, narušené funkce žilních chlopní apod.
Žilní insuficience může vzniknout na podkladě vrozené nedostatečnosti chlopní, či
na podkladě proběhlé hluboké trombózy
žil. I existující varixy ( křečové žíly ) mohou vést k žilní nedostatečnosti. Na druhou
stranu platí, že již existující žilní insuficience
může vést ke vzniku křečových žil.
2. Křečové žíly – aneb žilní varixy neboli žilní městky jsou rozšířené povrchové
žíly na dolních končetinách. Vznikají buď
na základě přetížení povrchového systému
při chronické žilní insuficienci, kdy špatně fungující chlopně ve spojovacích žilách
umožní průtok krve z hlubokého systému
do povrchového (normálně umožňují jen
tok z povrchového systému do hlubokého), což vede k jeho přetížení a rozšíření
žil. K podobnému efektu může dojít i při
trombóze žil hlubokého systému dolních
končetin. Varixy jsou spíše kosmetickou
vadou, nicméně jimi krev protéká obtížněji,
hromadí se v nich a to může vést k dalším
komplikacím.
3. Žilní záněty – Zánět žil se označuje jako
tromboflebitida a postihuje povrchový žilní
systém dolních končetin. Zánět může být
provázen vznikem krevní sraženiny tamtéž. Nutno podotknout, že tato sraženina
(na rozdíl od sraženiny v hlubokém žilním
systému při flebotrombóze) nemůže způsobit plicní embolii.
4. Hluboká žilní trombóza (neboli flebotrombóza) – Hluboká žilní trombóza je vážný stav, kdy vznikne krevní sraženina v hlubokém žilním systému dolních končetin. To
vede ke zfialovění, otoku a bolesti v dolní
končetině. Tento stav může vést k smrtelně
nebezpečné plicní embolii, kdy se kus sraženiny utrhne a krví je zanesen do plicních
cév, které ucpe!!! Rozlišení povrchových
a hlubokých onemocnění žil lékař zvládne
fyzikálním vyšetřením a případně specifickými markery v krvi.
5. Bércové vředy – jsou různě hluboké konží
defekty, které mohou hnisat a nepříjemně
páchnout. Proces vzniku klasického žilního
vředu bývá spíše dlouhodobý. Na kůži se mohou vyskytovat jen křečové žíly, postupně při
zhoršeném odtoku krve z nohou se začnou
objevovat tmavé pigmentace a otoky kolem
kotníků. Kvalita kůže se zhoršuje, kůže se ztenčuje a mizí ochlupení. Při jakémkoliv drobném
poranění mohou v takto narušeném kožním
terénu vzniknout mělké defekty, které se postupně začnou prohlubovat a zvětšovat. Vředy často mokvají, při bakteriální infekci (která
je velice pravděpodobná) začnou hnisat. Někdy mohou být vředy nepříjemně bolestivé. Vážnou komplikací může být bakteriální
infekt a vznik tzv. růže neboli erysipel. Větší
riziko vzniku mají i pacienti trpící diabetem,
sedavé zaměstnání s nedostatkem pohybu,
opakované záněty žil nebo trombózy.

Hlavní prevencí je bránit se žilní nedostatečnosti. Odstranit ji sice nedokážeme, protože
je do značné míry vrozená, ale umíme napomoci žilnímu systému odvádět krev z dolních končetin. Pomáhá tomu chůze a cvičení,
protože činnost svalů napomáhá pumpovat
krev směrem k srdci. Je vhodné vyvarovat se
dlouhodobému stání a běžnému sezení, lepší
je sedět s nohama nahoře, protože i to usnadňuje odtok žilní krve. Dobrý efekt na žilní
systém dolních končetin má i nošení elastických punčoch (možno předepsat na pojišťovnu) nebo přikládání kompresivních bandáží
na dolní končetiny.
Existují i léky, které lze podávat na prevenci
a léčbu bércových vředů. Jsou to tzv. venofarmaka neboli léky stabilizující cévní stěny
a napomáhají odtoku krve i lymfy z dolních
končetin – mezi hojně používané patří např.
Glyvenol, Detralex nebo nově levnější generikum Osmigen ( stejná účinná látka jen jiný
výrobce ), Anavenol a Cyclo 3 fort. 

Nabídka práce
ÚČETNÍ – REFERENT SPRÁVY
DANÍ A POPLATKŮ
Požadavky: VŠ nebo úplné SŠ vzdělání, velmi dobrá uživatelská znalost PC,
ochota dále se vzdělávat, organizační
a řídící schopnosti, samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, časová
flexibilita
Uvítáme: znalost v oblasti komplexního
podvojného účetnictví včetně DPH,
praxi v oblasti veřejné správy, znalost
rozpočtové skladby, znalost programu
KEO, orientace v zákonech
Plat: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. O katalogu
prací ve veřejných službách a správě
Podání přihlášky: písemnou přihlášku
je nutno podat na adresu: Město Vyšší
Brod, Míru 250, Vyšší Brod nebo na podatelnu Městského úřadu Vyšší Brod
nejpozději do 29. 7. 2019
Bližší informace podá:
Mgr. V. Račáková, tajemnice MěÚ
Vyšší Brod, tel.: 720 367 636,
mail: tajemnik@mestovyssibrod.cz
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Svatý Bartoloměj
Malontský kostel byl založen zřejmě v první
polovině 14. století jako kaple svaté Kateřiny,
o vyšebrodském farním kostele se traduje, že
je starší nebo minimálně stejně starý jako
klášter cisterciáků. Určit odkud socha skutečně
pochází je téměř nemožné, protože apoštol
Bartoloměj patřil mezi nejoblíbenější patrony
středověkých kostelů a měst.

V

přízemí budovy Staré radnice, vedle originálu sochy svatého Floriána z městské kašny na náměstí, se nachází mohutná dřevěná
socha představující jednoho z dvanácti Ježíšových apoštolů – svatého Bartoloměje, patrona
místního kostela a města. Jedná se o kopii gotické sošky, která dnes nese název zaniklé vsi
v katastru Vyššího Brodu, Horní Drkolné.
Originál sochy je dnes uchováván v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a jedná
se o jednu z nejstarších sochařských památek
na jihu Čech. Skulptura byla vyřezána pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Světec
je zobrazen jako stojící muž s vousatou tváří
a dlouhými zvlněnými vlasy. Oděn je v dlouhý nařasený šat s otevřeným pláštěm. Přes
pravou pokrčenou ruku má přehozenou tzv.
nápisovou pásku, na které je dnes dochován
nápis PARTHOLOMEUS. V levici drží rukojeť nože. Zda se jedná opravdu o rukojeť nože a zda
je nápis Bartoloměj původní, o tom se dodnes
vedou diskuze.
Gotická památka je tradičně lokalizována
do dnes již neexistující vesnice Horní Drkolná.
O jejím skutečném původu však můžeme jen
polemizovat, neboť zaniklá ves se nachází mezi dvěma městečky, v jejichž historickém centru se nachází staré kostely zasvěcené svatému
Bartoloměji – v Malontech a ve Vyšším Brodě.

O svatém Bartoloměji toho není mnoho známo. Víme jen, že za Kristem ho přivedl apoštol
Filip. Diskutuje se také o pravém jméně tohoto
světce. V Novém zákoně se hovoří o Bartoloměji, jedná se však spíše o rodové jméno,
pocházející z Aramejštiny ze spojení dvou slov
bar Tolomaj, což znamená syn Tolomajův. Bartoloměj bývá v bibli ztotožňován s postavou
jménem Nathanael, což znamená „Bůh dal“.
V novozákonním příběhu se obšírněji zmiňuje
pouze o samotném seznámení s Kristem a jeho povolání mezi dvanáct apoštolů. O dalším
působení Bartoloměje Bible mlčí. Po Kristově nanebevstoupení a seslání Ducha svatého
se apoštolové rozešli do všech koutů světa.
O Bartolomějových cestách nás spravují různé historické záznamy. Jeho stopy lze spatřit
na území dnešního Turecka, na Arabském poloostrově, v Etiopii a dokonce až v Indii. Jeho
konec však podle legendy nastal na území
dnešní Arménie. Příběhy vypráví o zázračném
uzdravení dcery místního krále, která byla
postižena takovou zuřivostí, že musela být
připoutána řetězy. Apoštol ji vyléčil ve jménu
Ježíše Krista, král i s celým dvorem v něj uvěřil a přestoupil na křesťanskou víru. Tento akt
ovšem rozlítil panovníkova bratra, zarytého
pohana. Ten dal Bartoloměje zajmout a odsoudil jej na smrt tzv. perským způsobem,
což znamenalo stažení z kůže zaživa a následné ukřižování hlavou dolů. Dodnes arménská
křesťanská církev považuje za své zakladatele
právě apoštola Bartoloměje a Judu Tadeáše.

Svatý Bartoloměj bývá zobrazován jako starší vousatý muž, který na většině uměleckých
děl třímá svou vlastní kůži, ze které byl zaživa
stažen. Dalším atributem je nástroj umučení
– koželužský nůž. Hlavně díky způsobu svého
umučení se apoštol Bartoloměj stal patronem
všech činností spojených s obděláváním masa
a kůže, ale i prací v nichž se používá nožů. Je
tedy patronem a ochráncem koželuhů, řezníků a vazačů knih. Dále pak vinařů, kožešníků a ševců a pekařů. Pomáhá proti kožním
a nervovým nemocem. Svátek tohoto světce
připadá v křesťanském i obecném kalendáři
na 24. srpen. Je to období končícího léta, kdy
pomalu ustávají polní práce a konají se nejbohatší trhy s plody letní úrody. Existují desítky
hospodářských pranostik spojených s přelomem léta a podzimu, za všechny uveďme alespoň pár: Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude
i celý podzim. Svatý Bartolomi létu hlavu zlomí.
Zvláště na jihu Čech existovala tradice umísťovat na svátek svatého Bartoloměje do vikýřů
a výklenků domů větvičky zralých jeřabin, ty
pak měly zázračnou, magickou a uzdravující
moc. 

Blahoslav Uhrovič

Jeho tělesné ostatky byly z pobřeží Kaspického
moře vyzvednuty a po dlouhých cestách je
nechal císař Ota III. v 10. století přivézt do Říma, kde je nechal uložit v klášterním kostele
na ostrově na řece Tibeře. V tomto klášteře pobýval také císařův dobrý přítel svatý Vojtěch.
Snad i díky němu se do Čech dostalo několik
Bartolomějových ostatků. Ty pak byly rozděleny na různá místa království, o čemž svědčí
i četná zasvěcení kostelů právě tomuto světci.
Mezi nejvýznamnější stavby patří bezesporu
katedrála v Plzni, či parléřovský chrám v Kolíně.
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Škola KYUSHO-JITSU
V

ážení čtenáři Vyšebrodského zpravodaje, opět Vám po měsíci rozšíříme znalosti ve světě vitálních bodů. Tentokrát jde o jeden z bodů
dlouhověkosti označený P 6. Ještě dříve, než Vám toto místo představíme si něco řekneme o dalším systému, kterým se Kyusho řídí a zabývá.
Základní znalosti vitálních míst (bodů), nám dříve či později nebude
stačit.
Začneme se zajímat o další podpůrné systémy, kterými dokážeme naše
Kyusho posunout o další stupeň. Budeme tedy okrajově popisovat systém orgánových hodin. Orgánové hodiny představují maxima a minima
v určitém meridiánu v průběhu 2 hodinového cyklu. Cyklus 24 hodin
je rozdělen po 2 hodinách na 12 částí. Čínská medicína rozlišuje 6 párů
orgánů, kdy v průběhu denního cyklu má orgán nejvyšší aktivitu právě ve své hodině. O 12 hodin dříve či později, má tento orgán aktivitu
nejnižší. Co to znamená z pohledu Kyusho? Uvedu vám malý příklad.
Představte si, že budete muset použít Kyusho v bojových technikách
a budeme se řídit orgánovými hodinami. K boji dojde například v půl
čtvrté ráno, když si představíte meridiánové hodiny zjistíte, že od 3:00
do 5:00 je v maximu energie (Čchi) meridiánu plic. V tomto případě
se budeme snažit údery zasahovat tuto meridiánovou dráhu. Údery
na tento meridián jsou pro lidské tělo daleko citlivější a efektivnější než
na ostatních drahách. Stejně tak je to i v době, kdy podáváme léky při
problémech s plícemi, tedy nejlepší období na jejich podání je v době
od 3:00 do 5:00 hodin. V této době budou léky nejvíce zabírat. Pokud
Vás zajímá, jak orgánové hodiny fungují a jaké jsou jejich účinky, stačí
jen zapnout internet a můžete studovat a následně přenášet své znalosti do Vašeho života. Pak třeba pochopíte, jak je Kyusho a lidské tělo
s tímto systémem spojeno.

foto č. 2

Vitální bod P 6 /Osrdečník 6/, v překladu Nei Guan – průchod nitra, je pro mě jeden z nejoblíbenějších bodů jak v technikách bojových, tak ozdravných.
Lokalizace: Tři prsty od karpálního záhybu mezi šlachami foto č. 1. Vitální bod je chráněn šlachami, mezi které se musíme dostat.
Ozdravné techniky: Mírní bolesti, otvírá hrudní koš a uklidňuje srdce. Tlakem do tohoto místa
snižujete tlak v těle, při dušnosti dochází k uvolnění a zlepšení dýchání.
Bojové techniky: Silný tlak palcem do tohoto místa, může zapříčinit rychlé snížení tlaku v těle
s následným bezvědomým. Při silném úderu nastává znehybnění a paralýza celé paže. V bojových
technikách je tento bod využíván např. při držení za ruku nebo oděv. Dále pak při technice, kdy se
Vás pokouší protivník zasáhnout direktem, tedy přímým úderem. Jedna ruka navádí pěst a druhá
provádí úder foto č. 2. Číňané tento bod používají v kombinaci s bodem Žaludek 36, kdy postup-

ně tyto body promačkávají v půl minutových
intervalech, vždy po třech opakováních, několikrát za den. Po aktivaci těchto bodů se budete cítit nabití energií..
Závěr: K vitálním bodům se chovejte s respektem, využijte je pro své zdraví a pomoci
druhým. Pokud jsem psal, že bod je jedním
z bodů dlouhověkosti, rád bych Vám tuto skutečnost vysvětlil. Společně s vitálním bodem
Žaludek 36 tvoří kombinaci, která Vám pomůže nastartovat metabolismus. Již staří Číňané
o těchto dvou místech věděli (když odpočívali
po bojích), snažili se nabrat ztracenou energii
jak jídlem, tak stimulací těchto bodů.
Příště vitální bod Žaludek 36 . 
Za oddíl Kyusho-Jitsu Vyšší Brod
Zdeněk Vidlák.

foto č. 1

Orgánové hodiny
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Další dva tituly mistrů ČR do Vyššího Brodu!
Vyšebrodská tělocvična vyprodukovala další dva kadetské Mistry republiky. Je to k nevíře, ale ve Vyšším Brodě rostou ti nejlepší
hráči v Čechách. Tentokrát se to stalo v Ostravě na MČR družstev.

v Extralize. Vše bylo velmi inspirující, protože do Vyššího Brodu putovalo už pět titulů
a ani jeden nebyl řádně oslaven. Inu, Ostrava je kraj rázovitý.
Dorostenky si právo účasti na MČR vybojovaly také ve třech. Procházková, Levaiová a Meškánová obsadily desáté místo.
Za zmínku stojí výhry nad týmy jejichž jména připomínají spíše fotbal. Plzeň i Spartu
Praha udolaly shodně 3:2. Oproti loňskému
šampionátu si polepšily o tři místa a potěšila
hlavně hra Terezky Levaiové.

Kamil Kuchta jen a jen kvůli tomuto turnaji
přestoupil do TTC Ostrava a Eva Pokorná už
dva roky hraje v Pražském El Ninu, aby mohl
být s reprezentantkou Helenou Sommerovou v mládežnických soutěžích družstev
vytvořen kvalitní pár.
Co se Evičce nepovedlo na mistrovském
klání jednotlivců v Praze, to si plně vynahradila v družstvech. Se spoluhráčkou Sommerovou po celou dobu turnaje neztratily ani
jeden zápas. Snad nejvíc práce měly v semifinále s Hradcem Králové. Ale byla to právě
Evička kdo na pozici týmové dvojky po skvělém výkonu porazila soupeřovu jedničku,
reprezentantku Terezu Bártovou. Finálové
utkání s SK Dobré už tolik dramatické nebylo. Eva ví jak na Adélu Sazimovou a Helena
Sommerová si s obranářkou Grimmerovou
moc starostí nedělala. Pro talentovanou
stolní tenistku z Loučovic je to už druhý titul
v kariéře a věřme že ne poslední.
Kamil Kuchta k svému prvnímu poháru pro
vítěze přidal jistě mnoho dalších zkušeností.
Ono být kaučován nejúspěšnějším Českým
trenérem v historii Tomášem Demkem, je
snem snad každého hráče na všech výkonnostních úrovních. První zápas s TJ Dobřany
byl trochu na rozehrání ale pak už se ,,Ostraváci“ museli probít do finále přes Havlíčkův Brod a Liberec. Ve finále proti Havířovu
se pak uplatnila geniální strategie trenéra
Demka. Kamila, hrajícího do té doby na pozici tři, přeřadil na dvojku a nechal ho v klidu
prohrát se soupeřovou jedničkou Košťálem.
Se zbytkem týmu Havířova už si Kuchtovi
spoluhráči Bělík a Skotnica poradili a do Vyš-

šího Brodu mohl se slávou vrátit další Mistr
republiky, po Meškánové s Pokornou už třetí.
Starší žákyně v sestavě Meškánová, Petrů
a Jarošová skončily šesté. V prvním zápase
porazily Lomnici, ale vzápětí prohrály s SK
Dobré. Po zlepšeném výkonu celkem lehce
přešly přes Ostravu KST a v boji o páté místo se utkaly snad už z tradice s Děhylovem.
A jako vždy se z vítězství radovaly kamarádky z Děhylova.
Jak si v TTC Ostrava 2016 váží titulu Mistrů
ČR naznačilo pozvání trenérů Vyššího Brodu
na oslavu s trenéry a rodiči ostravských hráčů. K vidění zde byl také Mistr Jižní Ameriky
Chillan Fellipe Olivares jenž hájí barvy TTC

Fan klub Vyšší Brod – šachy
J

iž po čtrnácté se utkali šachisté z naší školy v turnaji „O pohár starosty města“, který každoročně pořádá Fan klub Vyšší Brod.
Hráli systémem každý s každým, ale vyhodnoceny byly ve dvou věkových kategoriích.
Mezi mladšími žáky zvítězil Jakub
O’Suilleabhain, druhé místo patřilo Tomáši Hoangovi a třetí vybojoval Jan Musil,
všichni ze 4. tř. Jediná dívka v turnaji, Nela
Petrů ze 2.tř., obsadila čtvrté místo. V kat.
starších žáků patřilo zlato Milanu Nguyeno-
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vi, na druhou příčku dosáhl Martin Hoang
a třetí se umístil Kevin Nguyen.
Celkovým vítězem turnaje se stal Jakub
O´Suilleabhain, se ztrátou pouze jediného
bodu v celém turnaji.
Všem přeji klidné prázdniny a těším se
na příští ročník. 
Za Fan klub Vyšší Brod
Michal Kulík

Každý lichý rok se koná Letní olympiáda
dětí a mládeže. Ten bude letos hostit město
Liberec a celá mládežnická špička se v sezóně sejde ještě jednou na turnaji jen pro
nejlepší hráče krajů ve kterých žijí. Jihočeský kraj budou na sto procent reprezentovat
hráčky Meškánová a Petrů. Lídrem týmu
starších žákyň měla být Eva Pokorná ale
ta se z rodinných důvodů LODM zúčastnit
nemůže. Škoda, měla to být jistá medaile.
Andrea Meškánová se bude muset poprat
o úspěch sama. Andrea Petrů po zranění
není ještě v bývalém lesku, ale určitě si zde
uhraje svoje, jako statně vždycky. Velkou
šanci reprezentovat má také Kamil Kuchta.
Lépe na žebříčku ČR postavený Adam Sivera
z Prachatic stále ještě není úplně fit a Kamil
má v poslední době formu jako hrom.
Olympiáda mládeže končí poslední pátek
v červnu a stolní tenisté hned od neděle zahajují letní přípravu. Opět ji povede někdejší
reprezentační trenér Jiří Řežáb z Ostravy
a nově ji obohatí také hráči Hornorakouského svazu stolního tenisu. KST ZŠ Vyšší Brod
získal do svého města druhou ligu žen a ta
se bude hrát v místní tělocvičně. Je tedy
třeba se na soupeření s dospělými hráčkami
pořádně připravit. 
pm

Mistrovství ČR bowlingu v Pardubicích

N

ervozita, tréma a žaludek na vodě, to vše
zažívají sportovci nejen v bojích o kov
nejcennější, ale i při sbírání zkušeností v ligách nejvyšších.
Do Pardubic, kde se konalo 15. a 16. června
mistrovství republiky v bowlingu se vypravila sbírat zkušenosti i čtveřice hráčů z klubu
STS Chvojkovice Vyšší Brod. Boj o titul mistra republiky v týmech i v jednotlivcích byl
obsazen špičkou mezi hráči.
Nervozita stříkala každým pórem. Jiné prostředí, 18 drah a 120 hráčů. Dobrá nálada
a bojovnost nechyběla, ovšem rozhodli zkušenosti a chybělo i trochu štěstí. Zásluhou
týmové spolupráce byl však výsledek velice
příznivý. V konečném pořadí obsadili kluci
32. místo.

Tým Chvojkovice Vyšší Brod a pohár za první místo ve 4. lize, který katapultoval o ligu výš.

V jednotlivcích si vedl velice dobře kapitán týmu Libor Staněk, který se probojoval
do nedělního finále a obsadil krásné 36. místo.
Cílem celého týmu v obsazení: Ludvík Furik,

Ivan Antalík, Pavel Hron, je obsadit v příštím
ročníku ještě lepší pozice na MČR ABL a tím
potvrdit, že se s nimi prostě počítat musí. 
Ludvík Furik, STS Chvojkovice Vyšší Brod

Modré rybičky – lipenský potěr závodí na dračích lodí
K

terý sport je pro Lipno typický? V zimě
lyžování, v létě cyklistika a trochu i dračí
lodě. Tento vodní sport je totiž symbolem
začátku lipenské letní sezóny – závody Dragon Boat Race již dlouhé roky startují lipenské léto.
Jedním z klíčových účastníků jsou téměř
od samotného prvopočátku Modré rybičky. Oddíl sdružuje 25 dětí ve věku od sedmi
do 18 let z Lipna nad Vltavou, Vyššího Brodu
a Frymburku.
„Dračí lodě je sport, který s dětmi milujeme.
Je nejen o velkém výkonu, ale také o týmové souhře, nadšení, maximální pospolitosti
a umění přijímat porážky. Takto sportovně vychováváme na Lipně třetí generaci sportovců,“
uvádí předsedkyně oddílu Jitka Šefránková,
které na trénincích pomáhá šest instruktorů.
Před 13 lety se jel první závod Dragon Boat
Race jako recesistická akce se šesti posádkami Letos se sportovního víkendu, který se
konal od 17. do 19. května zúčastnila téměř
padesátka lodí. Závody dračích lodí se pozitivně proměnily v téměř celorepublikově
oblíbenou akci s bohatým doprovodným

programem, kterého se účastní tisíce návštěvníků.
„Ty nejmenší se všechno učí od úplného začátku – jak držet pádlo, mít svůj prostor na lodi,
jak vyjít s ostatními,“ vysvětluje.
Bez podpory Lipna by bylo fungování hodně složité. „Pomáhají s materiálovým vybavením. Chtěla bych poděkovat obci Lipno nad
Vltavou. Bez ní by vše šlo jen těžko. Nesmím
zapomenout na společnosti LIPNOSERVIS a Lipensko. Speciální poděkování patří Zdeňkovi
Zídkovi za zázemí, které nám na zdejší loděnici vytvořil.“
LIPNOSERVIS děti podporuje také v tom,
že jim poskytuje volné vstupy do svých
provozů – děti chodily plavat i na večerní
lyžování, mohly kdykoliv vyrazit na Stezku,
do Království lesa, lanového centra či využívat lanovku.
Modré rybičky udělaly loni nábor nových
členů a fungují tak ve dvou kategoriích –
děti a junioři. Větší členská základna je potřeba. Bez kormidelníka, který je dospělý,
jede na lodi 20 sportovců s pádlem a jeden
bubeník, který udává tempo lodi.
Modré rybičky
Jitka Šefránková:
602 303 650
Zájemci hlaste se!

Před začátkem prázdnin se vedle těch lipenských závodů dračích lodí, zúčastnily
Modré rybičky několika klání. Neumístily se
na stupních vítězů, ale v těchto výrazně kolektivních sportech a dětských kategoriích
platí dvojnásob olympijské heslo o zúčastněných.
„Pro nás i pro ně je jakékoliv umístění velký
úspěch. Pořád se učíme a hlavně zlepšujeme.
Závody jsou ale moc důležité, děti vnímají
konkurenci, slyší, že jim diváci zatleskají,“ uvádí. Trofeje, které za dlouhé roky existence
získaly mají vystavené v informačním středisku v Lipně nad Vltavou, kde si je mohou
příchozí prohlédnout.
Přes léto musí klub rytmus zvolnit, všichni
instruktoři pracují v oblasti cestovních ruchu, ze kterého Lipno žije, na organizované
trénování dětí nezbývá tolik času.
„Neznamená to, že se nescházíme. Ale jde spíše o nárazové akce, jdeme na matračky nebo
se projedeme na lodi, ale nezvládáme se scházet pravidelně,“ uvádí. Od jara do podzimu se
oddíl věnuje dračím lodím, děti také plavou
nebo se věnují i jiným vodním sportům.
Přes zimu zase často lyžují. Lipenské děti se
například sdružují ve zdejší sportovní akademii, kde je vede učitel tělocviku Antonín
Kolář.
„Rodiče bývají často pracovně vytíženější než
my instruktoři, snažíme se dětem vštípit lásku ke sportu, aby neseděly stále u počítače,
což bývá leckdy velice obtížné,“ uzavírá Jitka
Šefránková. 

| 13

Hluchoslepí z LORMu zažili
pestrý týden ve Vyšším Brodě
Poslední květnový týden jste mohli potkávat v ulicích Vyššího Brodu osoby
s červenobílou holí. Co ty červené pruhy na slepecké holi znamenají? Bílá barva na holi označuje osoby se zrakovým
postižením, červené pruhy upozorňují
na sluchový handicap, dohromady hluchoslepotu.

navštívili vyšebrodský klášter, poštovní muzeum, podnikli výpravy k čertovým proudům,
po opatské stezce k vodopádům sv. Wolfganga, křížovou cestou vystoupali ke kapli Maria
Rast, na celodenní výlet se vypravili do Rožmberku a Českého Krumlova. Program jsme také
měli zaměřený na arteterapii, literární tvorbu
a další aktivity.

V pátek 24. května 2019 se do Vyššího Brodu
sjelo celkem 14 hluchoslepých klientů z organizace LORM z.s. se svými průvodci a tlumočníky, v celkovém počtu 30 osob, aby zde
strávili pestrý týden plný turistiky a poznávání
Vyššího Bodu i blízkého okolí. Ubytováni jsme
byli v hotelu Panský dům, během týdne jsme

Celý týden se nesl v duchu setkávání s osobnostmi z Vyššího Bodu. V kostele sv. Bartoloměje nás uvítal P. Zdeněk Prošek, s historií
města nás seznámil místostarosta Bc. Jan Straka, o výchově dětí k přírodě a lesnictví nám
barvitě povyprávěl Ing. Josef Špaček, a došlo
i na troubení z borlice! Vyvrcholením celého

Foto: Petra Zimermanová, archiv LORM z.s

týdne bylo grilování na Bílém mlýně u pana
Miloslava Ouředníka, které nám zpestřil svým
hudebním vystoupením pan Petr Vávra. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění krásného programu, speciálně pak místním rodákům
Josefovi a Miloslavovi Koklarovi! 
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka LORM z.s.
více o hluchoslepotě na www.lorm.cz

Město jednalo s vedením nemocnice a kraje o areálu Hrudkov
Oficiální stanovisko Nemocnice České Budějovice
k areálu Hrudkov
Vážený pane starosto,
Dovolte mi poděkovat za vstřícné přijetí zástupců Nemocnice
České Budějovice, a. s., ve Vyšším Brodě dne 10. června 2019.
Naše inspekce areálu bývalé léčebny v Hrudkově byla dlouho
plánována a chtěl ji realizovat již můj předchůdce MUDr. Břetislav Shon. Zasílám Vám naše stanovisko, které bylo diskutováno
na společném setkání s Vámi, některými vyšebrodskými zastupiteli a paní hejtmankou.
V letošním roce došlo ke změnám ve vedení českobudějovické
nemocnice, bylo tedy nasnadě se s novým předsedou představenstva sejít a diskutovat o budoucnosti areálu bývalé léčebny Hrudkov.
Inspekce v areálu léčebny
Na začátku června proběhlo jednání jak se zástupci nemocnice v čele s předsedou představenstva Michalem Šnorkem, tak se
zástupci Jihočeského kraje v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou.
Delegace z krajského města se nejprve vydala přímo do hrudkovského areálu a poté usedla k jednacímu stolu s vedením města.
Jihočeský kraj bude rozhodovat o převodu areálu do majetku
Zástupci města chtěli především slyšet jasné stanovisko nemocnice k možnosti využití areálu. Předseda jejího představenstva informoval, že nemocnice nemůže areál provozovat jinak než pro péči
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Současné vedení ale
nevidí žádnou smysluplnou možnost, jak tímto způsobem areál
provozovat. Proto započalo jednání s Jihočeským krajem o převodu do jeho majetku. Podle hejtmanky Ivany Stráské bude kraj o převodu areálu jednat v tomto roce a dále jednat s možnými investory.
Je důležité konečně jasné stanovisko nemocnice, že nemá možnosti areál provozovat. Nyní je řada na krajském zastupitelstvu, aby
rozhodlo o převodu Hrudkova do svého majetku. 
Jan Straka
místostarosta
14 |

Areál Hrudkova se nachází v krásném prostředí lipenské přírody.
Za uplynulých 15 let se však nepodařilo pro areál v Hrudkově najít racionální využití pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Za Žádným jiným účelem nemůže Nemocnice
České Budějovice, a. s., areál provozovat. Areál čím dál více
chátrá a pro nemocnici je jeho údržba spojena s náklady, které nelze při péči řádného hospodáře realizovat i po další roky.
Vzhledem k tomu, že dle Vašeho vyjádření není v možnostech
města Vyšší Brod areál převzít, Nemocníce České Budějovice
navrhuje převod areálu v Hrudkově do majetku Jihočeského kraje. Věříme, že tímto krokem, pokud by byl realizován,
zvýšíme šanci na využití areálu podle představ vedení města
Vyšší Brod ve srovnání s variantou přímého prodeje některému
z komerčních zájemců.
Vážený pane starosto, považoval jsem za seriózní Vás bezodkladně seznámit s postojem Nemocnice České Budějovice, a. s.
Věřím, že se podaří pro areál v Hrudkově najít využití, které bude
ku prospěchu občanů města Vyšší Brod i Jihočeského kraje.
S přátelským pozdravem
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a. s.

Čtenářský koutek

Knižní tipy

Reschová Stanislava – Mravenečkova
dobrodružství
Gough Julian – Brumla a Remcík
Parvela Timo – Kepler62
Válková Veronika – Mezopotámie
Švrček Jan – Strážci sovího vrchu
Bradley Alan – Smrt v křišťálové kouli
Flanagan John – Hraničářův učeň 14
detektivky pro dospělé:
Thilliez Franck – Kravavý anděl
Connelly Michael – Černá ozvěna
Vážení čtenáři,
omlouvám se za zkrácené vydání knižních
novinek, ale spolu s nimi jsem Vás chtěla seznámit i s naším celoročním projektem pro
prvňáčky, který jsme v červnu ukončili. O čem
knihy jsou, se můžete dočíst na webových
stránkách knihovny v podkapitolce „knižní
novinky“.
Přesto doufám, že vybrané knihy by mohly
zpříjemnit Vaše volné chvíle doma v křesle,
na zahradě, ve vlaku nebo u moře. Přeji příjemné čtení, ať už budete kdekoliv.
Příjemné léto Vám všem
přeje R. Ouředníková
pro děti:
Csurma Ladislav – Velké dobrodružství
malého pejska
Pospíšilová Zuzana – Alenka lékařka
Opatřil Jan – Kapřík Metlík

Fjell Jan-Erik – Pokoj stínů
Weaver Tim – Muž bez minulosti
Ahnhem Stefan – Osmnáct pod nulou
Swallow James – Hacker
Winslow Don – Satori
Rejfová Marie – Kdo maže, ten jede
historické romány:
Wetzky Karl von – Bůh tomu chce
Koubková Zuzana – Invisible
Ebert Sabine – Mladý sokol
Gablé Rebecca – Hlava světa
romány pro ženy:
Duval Chloé – Zámek u řeky
Haran Elizabeth – Za jasné noci
Colgan Jenny – Nekonečná pláž
Blanářová Alena – Slzy od smíchu
Grimaldiová Virginie – Cesta na sever

romány nejen pro ženy:
Hanišová Viktorie – Rekonstrukce
Stroksnes Morten – Kniha o moři
Falconer Colin - Nezničitelná
Jessen Ida – Nový čas
Wildstein Bronislav – Nedokonaný čas
De Goldi Kate – Frankieho otázky před spaním
Giono Jean – Země zpívá
Riggs Ransom – Mapa dní
pro zajímavost:
Rozhlednovým rájem
Dějiny Česka
Nazarov Petr – Jižní Afrika
Bergmann Carlo – Poslední beduín
Obonete S. Ubam – Sedm let v Africe 

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019
Městská knihovna ve Vyšším Brodě
V

tomto roce se naše knihovna zapojila
do tohoto projektu již poosmé. Knihovnu
navštěvovala 1. třída ze Základní školy ve Vyšším Brodě a 1. třída ze Základní školy v Lipně nad Vltavou. Naše návštěvy trvaly od října
do konce června a ústředním tématem našich
setkání byl opět tzv. „příběh knihy“, ve kterém
se děti seznámily se vznikem samotné knihy
a to od prvotního nápadu spisovatele, přes
kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny
se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné
knihy, uvědomit si rozdíl mezi knihkupectvím
a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako
místo, které slouží nejen k půjčování knih.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu
je pro děti knížka pro prvňáčka původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována

výhradně pro účastníky projektu. Ve školním
roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde
se nosí krky.
S tímto cílem je projekt rozvíjen a s jeho uskutečněním mi pomáhají Ti, kterým bych chtěla
nyní srdečně poděkovat. Mé první poděkování patří paní učitelce Valerii Faktorové a paní
učitelce Martině Pinďákové, které na projekt
přistoupily a začlenily jej do vyučování. Paní
učitelce Jaroslavě Marešové, díky jejíž obětavosti můžeme vyrábět ruční papír. Našemu
hostu, spisovateli a ilustrátorovi Vojtěchu Juríkovi, na jehož návštěvu děti rády vzpomínají
a díky jeho inspiraci nakreslily vlastní knihy.
Děkuji paní Lucii O´Suilleabháin za poutavé
povídání o starých knihách a klášterní knihovně cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.

Velké poděkování tak patří převoru cisterciáckého kláštera Justinu Berkovi, který nám
laskavě umožnil návštěvu klášterní knihovny.
Ráda bych poděkovala i panu řediteli Městské
knihovny v Českém Krumlově Martinu Nechvílemu, že nám umožnil prohlídku knihovny.
Knihkupectví Expedice v Českém Krumlově,
že strpěli „nájezd“ skoro čtyřiceti prvňáčků. Díky těmto lidem je tento projekt, čím je.

Akce v rámci tohoto projektu:
Seznámení s knihovnou a prací knihovníka
(19.10. a 2.11.)
První setkání s prvňáčky se neslo v duchu seznámení se s knihovnou, s pravidly chování
v knihovně, s prací knihovníka a s tím, jak se
chováme ke knihám.
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Příběh knihy (27. a 28.11.)
V úterý a ve středu 27. a 28. listopadu jsem se
již podruhé setkala s prvňáčky v rámci celoročního projektu Knížka pro prvňáčka. Tentokráte
jsme si přiblížili příběh knihy, tzn., jak kniha
vzniká. Takže již všichni víme, že knihu napsal
spisovatel, obrázky do ní nakreslil ilustrátor,
knihu vytisknou v tiskárně, odkud se odveze
do knihkupectví, zde ji koupí knihovník, který
ji připraví pro své čtenáře. V praktické části
našeho setkání, si prvňáčci vyrobili vlastní notýsek, kam si budou zaznamenávat postřehy
z našich setkání.

Povídání o písmu (22. a 23.1.)
Třetí setkání se tematicky zabývalo vývojem
písma. Popovídali si o tom, s čím a na co se
kdy psalo. Přenesli jsme se do dob pravěku,
starého Egypta i Číny. Ukázali jsme si různé
druhy dnešního písma a sami si pak vyzkoušeli, jaké to je být písařem ve starověkém Egyptě.

Návštěva spisovatele a ilustrátora Vojtěcha
Juríka (12.3.)
Další setkání s prvňáčky se konalo v knihovně, kde na děti čekal ilustrátor a spisovatel
p. Jurík, kterého děti znají pod uměleckým
pseudonymem VHRSTI. Dětem p. Jurík názorně ukázal, jak se dá vymyslet krátká pohádka
doprovázena ilustracemi. Velmi příjemný a inspirativní zážitek.

Výroba vlastní knihy (květen 2019)
Každá třída si zvolila téma k napsání a ilustrování knihy. Ilustrace se kreslí na ručně vyrobený papír, text se píše na papír klasický. Vše
se ručně sešije. Tato kniha zůstává knihovně.
Vyšebrodské děti si vybraly téma moře. Děti
z lipenské školy psaly a malovaly o zvířátkách.

Návštěva klášterní knihovny (18. a 21.6.)
Paní Lucie O´Suilleabháin nás provedla klášterní knihovnou a popovídala nám o starých
knihách. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavého o tom, jak se tak staré knihy opravují.
Prošli jsme si také oba sály knihovny i knihovní
chodbu.

Pasování na čtenáře (červen 2018)
Na úplný závěr došlo k pasování prvňáčků
na čtenáře. Prvňáčci museli přečíst připravený
text z knihy Ivony Ďuričové Básničky o zvířátkách a z knihy Daniela Vydry Na co hrají varani.
Poté došlo ke složení čtenářského slibu, samotnému pasování a předání zasloužené odměny v podobě šerpy, diplomu a knihy, která
byla vydána pouze pro tento projekt. 
R. Ouředníková

Uzavírka knihovny
Výroba ručního papíru (14. a 19.2.)
Příprava papíroviny ze starých novin a výroba
ručního papíru za pomoci paní učitelky Jaroslavy Marešové.
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Vážení čtenáři,
z důvodu čerpání dovolené
bude knihovna
Návštěva knihkupectví a knihovny v CK
(7.6.)
Na závěr projektu jsme se vydali na plánovanou exkurzi do Městské knihovny v Českém
Krumlově, která sídlí v památkových objektech.
Pan ředitel nás provedl celou knihovnou, takže
jsme mohli obdivovat nejen všechna oddělení
knihovny, ale i historické sály, které má knihovna k dispozici. Z knihovny pak naše kroky směřovaly do blízkého knihkupectví Expedice. A co
bylo cílem těchto návštěv? Jednat ukázat větší
knihovnu a hlavně si uvědomit základní rozdíl
mezi knihovnou a knihkupectvím.

uzavřena ve dnech
15. – 26.7.2019.
V tomto období bude mimo provoz i
on-line katalog.
V případě rezervace knih, pište na adresu
knihovna@mestovyssibrod.cz.
Všechny vypůjčené knihy a časopisy
jsou prodlouženy do 15. 9. 2019.
Děkuji za pochopení. 

ENGEL JE NA TŘETÍM MÍSTĚ
V PRESTIŽNÍ ANKETĚ

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky
Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
v kategorii firem s více než 250 zaměstnanci
ENGEL patří mezi společnosti, jejichž cílem není pouze podnikat
a vytvářet zisk. Je to společnost, které záleží na tom, jak spokojené
má zaměstnance a jaký obraz vytváří v regionu.
S ohledem na to je v ENGELu každoročně pečlivě plánována a připravována řada menších či větších projektů posilujících míru zodpovědnosti, kterou firma cítí jak sama k sobě, tak ke svému okolí. Ať už jde
o podporu handicapovaných dětí, místních sportovních klubů, škol
a zájmových sdružení či organizaci volnočasových aktivit pro své
zaměstnance. Jsou to aktivity, které ENGEL dělá dobrovolně, nad
rámec svých povinností, a které hlavně dávají smysl.
Děkujeme všem zaměstnancům, kteří i v roce 2018 vytvářeli
a prohlubovali dobrou a eticky správnou pracovní atmosféru, kteří
se podíleli na přípravě zábavních či sportovních akcí pro své kolegy
a zejména děkujeme všem, kterým není lhostejné ani dění mimo brány závodu.

Hejtmanka Jihočeského kraje, paní Mgr. Ivana
Stráská, předává ocenění ekonomickému řediteli
závodu, panu Ing. Mag. Peteru Jungwirthovi

ekonomický ředitel závodu,
Ing. Mag. Peter Jungwirth,
a HR manažer závodu, David Dědič, při proslovu

Máš chuť se k nám připojit?

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

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz
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Co oslavujeme v červenci? Řádková inzerce
Z

ačít prázdniny dvěma dny volna není špatné, že? Ale co vlastně oslavujeme? Že už před jedenácti sty lety k nám Cyril a Metoděj přinesli
zvěst křesťanství je opravdu zvláštní. Byli to bratři, synové druhého nejvýznamnějšího muže provincie Makedonie.

Metoděj vlastním jménem Michal, se narodil v roce 815. Cyril, vlastním
jménem Konstantin, se narodil v roce 827. Cyril vynikal ve filosofii, teologii, diplomacii, ve znalostech jazyků, překladatelství a dalších oborech.
Metoděj měl právnické vzdělání. Roku 863 přišli na Velkou Moravu, poněvadž o to velkomoravský kníže Rastislav požádal byzantského císaře.
Cyril vzhledem ke svému jazykovému nadání vytvořil speciální nové slovanské písmo, které bylo označováno jako hlaholice. Cyril a Metoděj poprvé v historii sloužili bohoslužby ve staroslověnštině. Metoděj napsal
první zákoník pro velkomoravskou říši „Zakon sudnyj ljudem“.Cyril zase
napsal veršovanou předmluvu k evangeliím „Proglas“ Statečně obhajovali používání staroslověnštiny na bohoslužbách u samotného papeže
v Římě. Dosáhli papežského schválení.
Cyril zemřel v Římě roku 869. Je pochován v kostele sv.Klimenta v Římě.
Metoděj se vrátil z Říma na Moravu, kde byl ustanoven arcibiskupem
moravsko-panonským. Pokřtil také knížete Bořivoje, manžela svaté Ludmily. Metoděj zemřel roku 885. Přesné místo hrobu není jisté.
Žáci Cyrila a Metoděje pak sestavili písmo „cyrilici“ Tomuto písmu se
dnes říká azbuka. Na Moravě zůstal místem úcty k oběma bratřím Velehrad. Ale na Moravě je více míst spjatých se životem a působením
obou bratří. Jsou to Mikulčice, Osvětimany a Staré Město u Uherského
Hradiště.
Oběma bratřím říkáme „věrozvěsti“ protože hlásali – zvěstovali – víru.
Jejich památku si připomínáme 5.července. Za pozornost stojí, že papež
Jan Pavel II v roce 1980 udělil oběma bratřím titul „Spolupatroni Evropy.“
Druhý svátek 6.červenec je připomínkou osobnosti Mistra Jana Husa.
Dalo by se říci, že svým způsobem navázal na Cyrila a Metoděje. Byl rektorem vysokého učení pražského, a odvážným kazatelem z Betlémské
kaple. Tím, že přeložil Bibli do současné češtiny umožnil, aby se s Biblí
seznámilo co nejvíce lidí. Tím se zasloužil o to, aby se Bible stala v našem
národě živou knihou.
Jeho nekompromisní postoj při obhajobě svědomí – a nakonec i jeho
smrt – řadí Husa mezi přední postavy našich dějin, které si zaslouží, abychom na ně vzpomínali. A ještě něco stojí za zmínku: Jan Hus v psaném
textu nahradil spřežky – zdvojené souhlásky – a nahradil je diakritikou
– háčky a čárkami nad písmeny. 
Podle článku J. Titěry z Brněnské tiskové misie
zpracovala Marie Faldynová
/ redakčně kráceno/

Vaše nová AVON Lady v místě bydliště
nebo pracoviště je tady!
Využijte osobního kontaktu a objednávejte
Vaši oblíbenou kosmetiku bez poštovného.
Každé 3 týdny nový katalog.
Objednávky emailem:avon.vladka@gmail.com
nebo telefonicky: 606 617 661
Na spolupráci se těší
Vladimíra Pubalová
www.avon.cz
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• 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
• Koupím zahradu u řeky ve Vyšším Brodě. Tel. 728 612 862

Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníka
na hlavní pracovní poměr na následující pozici:
Obsluha půjčovny INTERSPORT Rent
Chcete se stát součástí mladého kolektivu?
Nebaví vás sedět celý den u počítače?
Láká vás práce v jedné z nejlukrativnější oblasti Česka přímo
v Lipně nad Vltavou? Pak hledáme právě vás!

Náplň práce:
• V letním období – různorodá práce v jednotlivých půjčovnách INTERSPORT
Rent – kola, bikepark, loděnice, koloběžky, přístav – lodě
• V zimním období – práce v největší půjčovně lyžařského vybavení v ČR
ve Skiareálu Lipno
• Jaro/ podzim – příprava provozoven na nadcházející sezónu

Požadujeme:
• Minimálně SŠ vzdělání
• K omunikativní znalost AJ či NJ
• S polehlivost • S amostatnost

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• Zajímavou práci v příjemném prostředí sportovního areálu
• Dotované ubytování
• Sleva na stravování
• Volný vstup do bazénu, sauny…
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• Možnost využití sportovního vybaveníjednotlivých půjčoven
• Skipas pro vlastní použití zdarma

Zaujala Vás tato nabídka?
Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu 725 988 820.

DESET VOLNÝCH MÍST
NA POZICI
ROJEKT
P
Ý
V
O
N
Ě
N
ÚPL
MONTÁŽNÍK
CHLADICÍCH AGREGÁTŮ
✶ kompletace chladicích agregátů
dle výrobní dokumentace
✶ montáž kompresorů
a chladicích okruhů
✶ letování, případně úprava
měděných trubek
✶ další zámečnické činnosti
Manuální zručnost
a váš zájem je rozhodující,
vše ostatní vás naučíme.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás:
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.hauser.cz
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kulturní program léto

• 1. 7. – 31. 8. 2019, 8 – 17 hod.,
vestibul kina
Rozkulačeno – půlstoletí
perzekuce selského stavu
Výstava ÚSTR
• 5. 7. – 11. 8. 2019, 9 – 17 hod.,
Galerie Historické radnice
Místa, která miluju…
Výstava Dáši Poláčkové – Vráželové
• 1. 8. – 31. 8. 2019, 9 – 17 hod.,
Galerie Historické radnice
ČERVENÝ KŘÍŽ V ČASE 1919 – 2019
Výstava ke stoletému výročí založení
• 4. 7. 2019 čtvrtek, 19 hod.,
klášterní zahrada
BÁRA BASIKOVÁ & BasicBand
vstupné: 300 Kč v předprodeji /
350 Kč na místě
• 18. 7. 2019 čtvrtek, 19 hod.,
klášterní zahrada
VÁCLAV NOID BÁRTA
& BEKBEK CLAN
vstupné: 300 Kč v předprodeji /
350 Kč na místě
• 15. 8. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
gotické sklepení
JIŘÍ SCHMITZER
vstupné: 200 Kč v předprodeji /
250 Kč na místě

Nová Lipno.card
a e-shop lipenských
zážitků
Lipno letos spustilo zbrusu nový
e-shop Lipnocard.cz. Pokud vyrážíte
na Stezku korunami stromů, nebo
do Království lesa, máte nově možnost zakoupit si vstupenky online
právě v tomto e-shopu a navíc
za výhodnější cenu. Svůj výlet si
tak připravíte z pohodlí domova
a na místě již vyrážíte přímo za vybraným zážitkem.

24. 8. 2019, sobota, 8 – 24 hod.,
Náměstí
SVATOBARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
Tradiční trh a jarmark řemesel
s bohatým doprovodným
programem, ve kterém si vybere
celá rodina.
• 29. 8. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
gotické sklepení
JAROSLAV HUTKA
Můžete se těšit na symbol roku
1989, na člověka který 50 let hraje
svobodně….
vstupné: 200 Kč v předprodeji /
250 Kč na místě

Nová je také karta hosta Lipno.
card, která přináší celou řadu
výhod. Získáte jí v Infocentru
Lipno, v půjčovnách Bikepark Rent
v Chatě Lanovka, INTERSPORT Rent
Kapitanát a INTERSPORT Rent sjezdové koloběžky. Kartu a její výhody
aktivujete její registrací do osobního
účtu v eshopu Lipnocard.cz.

• 7. 9. 2019, sobota, 13:27 hod.,
kemp Pod Hrází
47. PLAVBA KURIÓZNÍCH
PLAVIDEL z Vyššího Brodu
do Rožmberka n. Vlt.
Zábava a recese při plavbě „vodních
monster“ pokořujících vltavské jezy.
Bohatý doprovodný program po celý
den v kempu

Platnost nové Lipno.card je neomezená a jedná se o zálohovanou kartu
za 100 Kč. V zimní sezoně bude tato
karta sloužit jako skipas.

Změna programu vyhrazena.

KLÁŠTERNÍ

koncerty
VYŠŠÍ BROD 2019

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 23. 8. 2019 do 12 hodin.

BÁRA BASIKOVÁ
& BASICBAND
19.00 HOD., KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
... VSTUPNÉ: 300 / 350 Kč

18. 7.

19.00 HOD., KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
... VSTUPNÉ: 300 / 350 Kč

15. 8.

JIŘÍ SCHMITZER

29. 8.
INFOCENTRUM, NÁMĚSTÍ 104, VYŠŠÍ BROD,
MAIL: INFOCENTRUM@MESTOVYSSIBROD.CZ,
TEL.: 724 336 980, 380 746 627

4. 7.

VÁCLAV NOID BÁRTA
& BEKBEK CLAN

PŘEDPRODEJ
OD 1. DUBNA 2019
V INFOCENTRU
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• 23. 8. 2019 pátek, 19 hod.,
kino – Míru 250
Divadelní komedie:
Hledám milence zn. Spěchá!
Hrají: Eva Decastelo, Bořek Slezáček,
Michal Kavalčík, Jindra Kriegel,
Vlasta Korec a další.
Vstupné: 200 Kč

18.00 HOD., GOTICKÉ SKLEPENÍ KLÁŠTERA
... VSTUPNÉ: 200 / 250 Kč

JAROSLAV HUTKA

18.00 HOD., GOTICKÉ SKLEPENÍ KLÁŠTERA
... VSTUPNÉ: 200 / 250 Kč
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