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Rozšířeno o příspěvky města Rožmberk n. Vlt.
a obce Přední Výtoň

 Česko zpívá koledy

12. 12. 2018, 18 hod.
Náměstí

v neděli
9. 12. 2018

od 11.00 do 17.00
hod.
Vyšší Brod – Míru
250
vestibul kina

Program

„Andělské
Vánoce“

11.00 – 17.00
Burza nápadů,
prodej dárečků


Vepřové hody
ochutnejte zabijačkovou polévku,
jitrnice, jelítka, tlačenku,
ovar a další speciality

 občerstvení  burza nápadů
14.00
Jak čertík psal
 pohádka  prodej dárečků
vánoční přání
 koledy a vánoční písně
představení divadla Divoloď
vepřové hody 
pro děti i dospělé

Andělská pošta
– pošli dopis Ježíškovi
Bližší informace získáte v infocentru ve Vyšším Brodě,
naší Andělskou poštou
tel. 380 746 627, www.mestovyssibrod.cz

 Betlémské světlo

22. 12. 2018, 18 hod.
Náměstí

 Novoroční výšlap

12. 1. 2019, 10 hod.
sraz před Infocentrem

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2019
přejí zástupci měst a obcí Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou
a Přední Výtoň a redakční rada zpravodaje.
Vážení a milí čtenáři!
Spolu s koncem roku
cítíme, že nás čeká
největší svátek, který
sbližuje napříč mezi
vyznáními, politickými názory a všemi
možnými i nemožnými společenskými
děleními. Vánoce jsou svátkem zejména
rodinného krbu, ale také sounáležitosti,
přátelství, tradic… Pojďme podlehnout
této sváteční atmosféře společně za zvuku
vánočních písní např. při rozsvěcení vánočního stromu nebo při tradičním předávání
betlémského světla.

Městské lesy Vyšší Brod

v roce 2018

Rád bych touto cestou poděkoval všem
našim čtenářům, všem přispěvovatelům,
ale také spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří nám v průběhu celého roku
2018 pomáhali organizovat a aktivně se
účastnili kulturních a společenských akcí.
Za celou redakci Vyšebrodského zpravodaje Vám všem přeji, ať jsou ty letošní Vánoce
co nejkrásnější, chvíle pohody a pocitu
štěstí, co nejdelší. Do nového roku vykročme pravou nohou a s úsměvem. Ten nám
vydrží jistě až do soboty 5. ledna 2019,
v předvečer svátku Tří králů, kdy se sejdeme před historickou radnicí k poslednímu
zpěvu koled, kde nebudou samozřejmě
chybět Mudrci z východu Kašpar, Melichar
a Baltazar s velbloudem. Následující
sobotu 12. ledna společně vyrazíme
na novoroční výšlap na Maria Rast
am Stein.
Karel Troják
šéfredaktor

Srdečně vás zveme na

Vánoční
Bohoslužby
Které se konají v neděli 23. 12. 2018
V 10:00 h. v Klubu pod kinem
Uslyšíte písně a slovo o smyslu Vánoc
ve vztahu k dnešní době.
Bude podáván čaj, káva a malé
občerstvení. 
Pořádá stanice
Apoštolské církve Vyšší Brod
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rozměry

cena s DPH 15%

cena bez DPH

Smrk

do 1 m

100 Kč

87 Kč

Smrk

101–150 cm

150 Kč

130 Kč

Smrk

151–250 cm

180 Kč

156 Kč

Smrk

nad 251 cm

200 Kč

173 Kč

Stromky budou prodávány 17. – 18. 12. 2018
od 15.00 do 18.00 hod. v areálu městské kotelny.
Za odbor správy lesů, Jaroslav Kotál

Svoz domovního odpadu 2019
T

i z občanů, kteří mají s Městem Vyšší Brod
uzavřenou Smlouvu na zprostředkování
odvozu a uložení odpadu na skládku si mají
do 14. 12. 2018 možnost (pokud mají zájem)
změnit časový interval vývozu nebo počet
(velikost) odpadních nádob na směsný komunální odpad pro rok 2019.
Současné varianty vyvážení:
1/ každý týden (červená známka )
2/ 1 x za 14 dní (žlutá známka )
3/ 1 x za měsíc (zelená známka )
Velikost odpadních nádob – 110 l nebo 220 l

Případnou změnu je nutné osobně projednat
na odboru ŽP při MěÚ Vyšší Brod v termínu
do 14. 12., jinak zůstane na příští rok 2019
v platnosti stávající objednávka.
Barevně rozlišené známky zůstávají v platnosti, starší – poškozené ( vybledlé ) je možné vyměnit za nové (k vyzvednutí na OŽP).
Fakturace vývozu domovního odpadu za druhé pololetí roku 2018 proběhne v měsíci prosinci. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Milí spoluobčané,
Diakonie Broumov děkuje všem, kdo přispěli něčím k humanitární sbírce. Koncem října přijeli
pracovníci Diakonie s nákladním autem a odvezli vše, co se za minulý rok nasbíralo, takže můžete
dál každé úterý od 17 do 18 hodin donášet vaše příspěvky do skladu vedle kotelny. Pokud potřebujete něco do skladu přidat jindy, stačí se se mnou domluvit. 
Marie Faldynová

O stolním tenisu, dospívání
a cestování červími dírami
ný den si mezi dorostenkami Šárka Procházková udržela právo startu mezi nejlepšími 24
hráčkami solidním sedmnáctým místem.
Starší žáci mají kategorii dorostu spíše na rozehrání. Kamil Kuchta zde však tradičně dosahuje pozoruhodných výsledků, jen mu pak
do druhého dne někdy chybí síly ve vyrovnaných zápasech se svými vrstevníky. Nicméně
si svoje pozice udržel i v neděli a z Ostravy
mohl odjet velmi spokojen. Petrů pokračovala
ve skvělých výkonech i v neděli a v turnaj B
došla až do čtvrtfinále a od postupu do áčka
jí chyběly jen pověstné dva míčky.
Starší žákyně Andrea Meškánová se na dorostu rozehrála opravdu na jedničku. Ve své
kategorii pak udivovala skvělými výkony.
Startuje v elitní skupině nejlepších. V první
části, kde jsou hráčky rozděleny do čtyřčlenných skupin Andrea dvakrát vyhrála a postoupila mezi nejlepších dvanáct. Zde, vzhledem k postavení na žebříčku mezi nejlepších
osm musela bojovat z Terezou Handlovou ze
Sparty Praha. K vítězství musela použít jeden
z vyšebrodských triků který platí především
na hráčky z Prahy: Hra přísně na střed.

J

e to trochu divné, spojovat teorii Alberta
Einsteina publikovanou v roce 1935 o zakřivení a zhutnění časoprostoru ve vesmíru se
stolním tenisem ve Vyšším Brodě. Jedno společné tu však je: Hledání zkratek.
Lidé od jak živa touží podívat se někam dál.
Za humna, za obzor, či oceán, a nespokojí se
s ničím menším než poznat jiné světy. Stejně
tak sportovec cítí potřebu překonat napřed
soupeře z nedaleké vesnice, později jiného
věhlasného regionálního borce a pokračuje tak dlouho, až mu začne být jeho země,
ve které žije malá a zatouží vítězit mezinárodně. Skvělé. Ale jak na to? Albert Einstein
na to káp a vymyslel teoretickou zkratku, jak
cestovat vesmírem snadno a rychle. Sportovci
však žijí v reálném světě a chtějí li nějak urychlit výkonnostní růst, musí hledat kratší cesty
za pomoci znalostí z fyziologie, pedagogiky
sportu, sportovní psychologie a sportovní přípravy jako takové.
Ve snaze urychlit sportovní vývoj často narážíme na jeden problém. Mladý sportovec
se nikdy nevyvíjí rovnoměrně. Každý je jedinečnou osobností a i ti nejtalentovanější mají
rozvinutější tu, nebo onu činnost, či vlastnost
a je jen na trenérovi jak se vším tím chaosem
vyrovná, jak nasměruje sportovce za dalšími
úspěchy a za jakou cenu.
Nemalou roli zde hraje i kolektiv, sportovní
prostředí a jeho změna. To lze vypozorovat
hlavně u odchovanců Vyššího Brodu.

Zatím co v Havířově byli trenéři trochu bezradní z talentovaného Kuby a často nevěděli
jak živel z malého města nasměrovat právě
tam kam potřebují, Evě by v Praze snesli nejraději modré z nebe. Což však bylo trochu
nepochopeno. Mnozí trenéři vyjadřují svojí
přízeň hráči tím, že jaksi přidají na pozornosti
a péči. Ale kdo to má ve třinácti letech vědě? Do toho všeho jsou oba ve věku, kdy si
chtějí aspoň o něčem rozhodovat sami a tak
ve svých rozhodnutích občas udělají nějakou
chybičku. V klubu je situace obdobná. U čtrnáctiletého talentovaného borce dosáhla puberta tak brutálních rozměrů, že se bez konfliktu neobejde jediný trénink. Rodiče jiného
megatalentu přikládají stejnou váhu poháru
z turnaje celostátního významu , jako medaili
z přeboru Šumavy na lyžích. Další borec má
pocit, že už toho umí dost na to, aby chodil
trénovat tak jak má.
Proplétat se tím vším pak doopravdy připomíná cestování červími dírami. Jen ji každý sportovec ukrývá někde jinde je nutné je neustále
odhalovat.
Ale pokud ji trenér najde, může ze zápasů
a turnajů odjíždět naplněn pýchou na svůj
tým, tak jako z poslední bodovačky v Ostravě
a Havířově.

Ve čtvrtfinále však narazila na spoluhráčku
Evy Pokorné, reprezentantku, účastnici posledního ME juniorů Helenu Sommerovou.
Semifinále z toho nebylo ale Meškánová si
spravila chuť v následujícím deblu.
Právě Sommerová se po domluvě s El Ninem
Praha stala novou deblovou spoluhráčkou
Meškánové.
Ten nápad vznikl po diskuzích o jisté nepřizpůsobivosti ostatních reprezentantek k Heleně Sommerové ve čtyřhře. Volba tedy padla
na talentovanou Andreu a už ve čtvrtfinále si
obě dívky musely v něčem navzájem ustoupit. Mezi čtyřmi nejlepšími se ukázalo že sehraná dvojice Hanáková-Březinová jež spolu
hraje již mnoho sezon je zatím pro z brusu
novou dvojici příliš. Favoritky konec konců
ve finále porazili i další skvělou dvojici – Eva
Pokorná-Patricie Segetová. Červí díry by už
měly být konečně uvedeny do praktického
života. Když na turnaji na druhém konci republiky skončíte mezi nejlepšími, znamená to
také, že po všech oficialitách odjíždíte mezi
posledními. Do spícího Vyššího Brodu pak
přijedete s ospalými dětmi po všech frontách
na dálnici v půl druhé v noci. 


p.m.

Už v sobotu na mladších žácích v Havířově
zabojovala Andy Petrů a přivezla si domů pohár za vítězství v útěše turnaje A, což v součtu
znamenalo třinácté místo v Čechách. Ve stej-
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Ocenění dárců krve
Z

e statistik Ústavu zdravotnických informací
a statistiky vyplývá, že v Česku v posledních
letech ubývá nových dárců krve. Podle Českého červeného kříže (ČČK) noví dárci raději darují plazmu za peníze než krev bezplatně. „Odebraná plazma slouží jako pouhá farmaceutická
surovina vyvážená z České republiky na rozdíl
od krve darované v nemocničních transfuzních
zařízeních, která pomáhá výhradně konkrétním pacientům tuzemských zdravotnických
zařízení,“ uvedl prezident ČČK Marek Jukl.

V průměru každý člověk dostane za život čtyřikrát transfuzi a dvanáctkrát preparát z krve.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni
na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých
úrazech, při vážných operacích, transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině
či s rakovinou krve. Z krve se vyrábějí léky pro
hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.

Celosvětově usiluje Červený kříž od roku 1959
o bezplatnost odběrů krve i jejích složek.
Dárcovství založené na morální motivaci je
bezpečnější, snižuje riziko, že dárce zatají důležitá fakta o zdravotním stavu a chování.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem
bezpříspěvkovým dárcům krve z Vyššího Brodu a okolí, především letos oceněným vícedárcům:
Radku Václavíkovi (40 odběrů), Josefu Kovačíkovi a Jaromíru Čížkovi za 80 odběrů a paní
Drahomíře Čížkové za 90 odběrů.
Zaslouží si naše velké uznání, nikdo nevíme,
kdy budeme třeba zrovna jejich krev potřebovat. 
Za oblastní spolek
ČČK Český Krumlov
Kulík Michal

Fotosoutěž

„Brody v Brodě 2018“
Odborná soutěžní porota rozhodla
o vítězích:
Kategorie Krásy města:
1. místo: Petr Hála – Západ nad městem
2. místo: Miroslav Kodrle - Titanic
3. místo: Jana Králová – Náměstí
Kategorie Život ve městě
1. místo: Lenka Rázlová – Taneček
s Onderem
2. místo: Petr Hála – Má nejmilejší
3. místo: Květa Lutnerová – Chvíle pohody
Kategorie Potoky a řeky
1. místo: Stanislav Novotný – Na hraně
2. místo: Jaroslav Jonáš – V záplavě
chlorofylu
3. místo: Jana Stanková – Zrcadlení
Kategorie Soutěžící do 20 let
1. místo: Yang Cai – Model na zastávce
2. místo: Daniel Pospíchal – Život v ulici
3. místo: Daniel Pospíchal
– Ptáci nad mostem

Obrázky od Vltavy
Z bronzových pohárů v záplavě chlorofylu…

Cena předsedy poroty
Jan Volný – Večer na Sázavě

Vážení přátelé přírody Vyšebrodska,
věřím, že v čase adventním vás potěší dvojice poetických obrázků přímo ze srdce naší stříbropěnné Vltavy… Oba snímky zaujaly
na sklonku letošního roku ctihodnou porotu
renomované fotografické soutěže FOTOBRODY a skvěle se umístily mezi stovkami technicky dokonalých záběrů, rafinovaných kompozic
a digitálních fines od autorů ze všech pěti českých i moravských Brodů.

Cena města Havlíčkův Brod
Vladimír Kunc – Havlíčkobrodský půlmaraton

„Bronzový pohár mé bájné Řeky jihu“ byl porotci pozvednut jako nejlepší snímek našeho Brodu Vyššího a „Zelená záplava chlorofylu“ – připomínající křehoučká přediva Čertových proudů – vystoupala až na druhé místo
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v kategorii „Řeky, říčky, mosty, lávky…“ Při slavnostním předávání cen ve starobylé radnici
v Havlíčkově Brodě jsem krátce zmínil i neblahé důsledky komerčního masového turismu
na jedinečnou krásu národní řeky Vltavy. Zúčastněným starostům, místostarostům a několika zastupitelům od všech říčních brodů jsem
věnoval drobné dárky od divokých proudů
Čertových – svitky březové kůry a bělostné
osikové hůlky, které vytvořili skvělí mistři bobři evropští. Všem kolegům fotografům jsem
popřál mnoho kouzelných chvil u našich zurčících potoků, šumících řek a chladivých pramenů vody živé…“ 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

Cena města Český Brod
Petr Pelech – Hradby a zvonice
Cena Města Uherský Brod
Kateřina Mahďáková – Synchronizace
Cena města Vyšší Brod
Jaroslav Jonáš – Bronzový pohár
mé Řeky jihu
Cena města Železný Brod
Václav Kroupa – Malý Rynek 

Oslava výročí 100 let
Návrat
od založení ČSR ve Vyšším Brodě T. G. Masaryka
z exilu
Z

ažijte jedinečnou atmosféru při rekonstrukci příjezdu našeho prvního prezidenta speciálním vlakem.

Více info na www.cd.cz/TGM
Horní Dvořiště
21. 12. příjezd 13:17,
odjezd 14:00

V

rámci oslav se v sobotu 27. 10. 2018 uskutečnilo vzpomínkové setkání u památníku ČSR
na česko-rakouské státní hranici. Přítomní zde uctili památku těch, kteří v historii republiky bojovali za její demokratické ideály. Slavnostní akt pořádal Spolek přátel historie, který zde předvedl
uniformy z 30. let 20. století. Kytici k památníku položili jak členové spolku, tak i pan starosta města
Vyšší Brod Ing. Milan Zálešák. Na závěr pietního aktu všichni přítomní ochutnali dort republiky. 

Oslavili jsme republiku
P

les na dané téma se podle ohlasů vydařil. Kdy se nám podaří shlédnout dobovou (a zábavnou) módní přehlídku, zatančit si
při dobré hudbě, sledovat děvčata tančící kankán? A ještě si poslechnout procházku historií
– a i když pan prezident nepřišel, promluvil
k nám jeho tajemník. A jako památku si odnést
fotografii v dobovém kostýmu před historickým fotosnímkem našeho města.
O dva dny později jsme se v hojném počtu
sešli u vysazené lípy republiky, kde byli u příležitosti republikového výročí odměněni trenéři
a vedoucí kroužků pracující s mládeží, mladí
sportovci i kolektivy reprezentující Vyšší Brod.
I přes nepřízeň počasí jsme si rádi poslechli

krásný živý zpěv – jak naší hymny, tak oblíbené
písně pana prezidenta Masaryka. Přejme lipce,
aby se jí na vybraném místě, kde bude mít
dost místa, světla i vláhy, dobře dařilo.
K důstojným oslavám výročí republiky přispěl
nemalou měrou i Spolek přátel historie. 27. října uspořádal slavnostní pietní akt u památníku na státní hranici na počest všem, kteří
v uplynulých sto letech bojovali v naší republice za demokracii.
Ke Dni válečných veteránů 11. listopadu proběhla v režii spolku vzpomínková akce u pomníku padlých ve světových válkách na místním hřbitově.

Jako tečku za oslavami uvedla Marešova divadelní společnost jednu z Devatera pohádek
Karla Čapka – Pošťáckou pohádku (agentura
pana Mareše se podílela i na programu plesu).
Je zábavné pozorovat děti, jak po uvedení pohádky zkoumají teplotu dopisů, stejně jako to
poštovní skřítkové učili pana pošťáka Kolbabu.
A tak se zdá, že jsme republiku oslavili důstojně, vesele i vážně.
Děkujeme, Dito, Romane, Karle, Pavle, Honzo,
Eriko, Járo, Radko, i Vy ostatní „neviditelní“,
kteří jste nám to umožnili. 
herh
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Soubor usnesení z 89. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 24. 10. 2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Schválení programu jednání RM.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.1.: rada města schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání RM dne
24. 10. 2018.
K bodu 3. Rozpočtové opatření č. 8/2018
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.3.1.: rada města schvaluje
podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 8/2018, obsahující změny
náplní jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby,
a to v objemech: příjmy 0 Kč a výdaje 0 Kč.
K bodu 5. Odměna člena redakční rady za práci
v redakční radě Vyšebrodského zpravodaje.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.5.1.: rada města schvaluje
dar ve výši 5.000 Kč za činnost v redakční radě
Vyšebrodského zpravodaje za rok 2018.
K bodu 6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na konání 16. ročníku Krumlovského
vodáckého maratonu.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.6.1.: rada města vydává
finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč na konání
16. ročníku Krumlovského vodáckého maratonu pro Sportovní Klub KVM se sídlem Staré Dobrkovice 74/32 381 01 Český Krumlov,
IČ 2701747.
K bodu 7. Finanční příspěvek na provoz
Domova důchodců Horní Planá.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.7.1.: rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na provoz
Domova důchodců Horní Planá, Komenského 6,
382 26 Horní Planá, IČ: 00665746.
K bodu 8. Žádost Hospice Sv. Jana Nepomuckého Prachatice o finanční podporu na financování lůžek.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.8.: rada města schvaluje
poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč na nákup hospicových ošetřovatelských lůžek pro
příjemce: Hospic Sv. Jana Nepomuckého
o. p. s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice IČ:
701853517.
K bodu 9. Návrh rozhodnutí o řešení cenných
papírů ve vlastnictví města a změna oprávněné osoby k jejich správě.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.9.1.: rada města doporučuje
ZM jednat o s Českou spořitelnou o možné změně
investičního portfolia investičního nástroje ESPA,
popř. o podmínkách prodeje.
K bodu 10. Vyhodnocení svozu odpadu společnosti FCC
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.10.1: rada města
I. bere na vědomí
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ekonomické srovnání nákladů při zajišťování odvozu a uložení odpadu ze sběrného dvora dodavatelskou formou a vlastními silami.
II. doporučuje
ZM zabývat se stanovením objemu prací u technických služeb města.
K bodu 11. Pronájem dočasných staveb, které
stojí na pozemku parc. č. 743/8 v k.ú. Frymburk.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.11.1.: rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy č. 12/18 mezi městem
Vyšší Brod, IČ: 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod a Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Zliv, IČ
67188931, Bezdrevská 605, 373 44 Zliv, na pronájem dočasných staveb: kuchyně, jídelny, klubovny,
umývárny, 2 obytných buněk, 2 chatek, WC, vodovodní přípojky a ČOV se zemním filtrem, které
stojí na pozemku parc. č. 743/8 v k.ú. Frymburk,
za účelem provozování dětského letního tábora,
které jsou ve vlastnictví města Vyšší Brod a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pronájem
se zřizuje na dobu určitou do 30. 4. 2020.
K bodu 12. Pronájem části pozemku parc.
č. 34/1 v k.ú. Herbertov.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.12.1.: rada města schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní
smlouvy č. 13/18 mezi městem Vyšší Brod, IČ:
00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod a žadateli,
na pronájem části pozemku parc. č. 34/1 o výměře
333 m2 (dle GP č. 217-49/2011 pozemku parc. č.
34/32), na zřízení zahrady, v k.ú. Herbertov, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pronájem se zřizuje na dobu neurčitou.
K bodu 14. Navýšení kapacity Základní umělecké školy.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.14.1.: rada města vyjadřuje
kladné stanovisko k navýšení kapacity Základní
umělecké školy, Linecká 2, Kaplice 382 41, IČ:
60084294, odloučené pracoviště Vyšší Brod.
K bodu 15. Souhlas s provedením terénních
úprav na p. p. č. 31/1 a 1749/4 v k. ú. Vyšší
Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.15.1.: rada města vydává
podle § 184, písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, souhlas s terénními úpravami na části
pozemku p. č 1749/4 před p. p. č. 31/1. Před započetím prací je žadatel povinen žádost projednat
na stavebním odboru města Vyšší Brod a provedení prací provést v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb. stavební zákon.
K bodu 16. Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „Zateplení bytového domu
čp. 310 Vyšší Brod“
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.

2018.89.16.1.: rada města
I. souhlasí
dle § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p.č. 201/1 v k.ú. Vyšší Brod se stavebním záměrem stavby „Zateplení bytového domu čp. 310
Vyšší Brod“ pro SVJ Vyšší Brod 310, IČ: 26053926
dle předložené projektové dokumentace zpracované společností CERTIGO České Budějovice.
II. souhlasí
dle § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, s předloženou variantou barevného řešení fasády bytového domu
čp. 314 v k.ú. Vyšší Brod.
K bodu 17. Vyjádření občanky města ke své
bytové situaci.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.17.1.: rada města ukládá
Mgr. Bc. Lence Bártové, vedoucí sociálního odboru, do 30. 11. 2018 provést sociální šetření a doporučit případné návrhy řešení bytové a sociální
situace.
K bodu 18. Projednání investičních záměrů ZŠ
a MŠ Vyšší Brod v projektu MAPII – ORP Český
Krumlov.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.18.1.: rada města schvaluje
přehled investičních záměrů školy ZŠ a MŠ Vyšší
Brod v projektu MAPII – ORP Český Krumlov.
K bodu 19. Zadání výběrového řízení na personální audit zaměstnanců města
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.19.1.: rada města doporučuje
ZM nechat provést v roce 2019 personální a procesní audit na městském úřadu a v organizačních
složkách.
K bodu 20. Stav příprav ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vyšší
Brod
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.20.1.: rada města
I. bere na vědomí
stav příprav ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vyšší Brod.
II. schvaluje
program ustavujícího zasedání ZM
K bodu 21. Schválení Smlouvy o poskytnutí
finančního daru do tomboly na 1. městský ples
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č.
2018.89.21.1.: rada města
schvaluje
převzetí finančního daru ve výši 25.525 Kč na nákup cen do tomboly 1. městského plesu od dárce:
Nohel – průmyslové zboží, Náměstí 28, Vyšší Brod,
IČ: 11310413.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák
starosta
Eva Maštalířová
místostarostka

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Vyšší Brod,
konaného dne 25.10.2018 od 18 hod. v kině
Bod 1: Určení ověřovatelů zápisu (§98 odst.
1 zákona o obcích) a zapisovatele
Přijato usnesení č.2018.0.1.1.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod u r č u j e
jako ověřovatele zápisu Bc. Jana Straku a p. Michala Kulíka a jako zapisovatele pí. Ditu Kaiserovou.
Bod 2: Schválení programu
Přijato usnesení č. 2018.0.2.1.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod s ch v á l i l o
program ustavujícího zasedání.
Bod 3: Volba starosty, místostarosty a členů
rady
Přijato usnesení č. 2018.0.3.1.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod s c h v a l u j e
zvolení jednoho místostarosty.
Přijato usnesení č. 2018.0.3.2.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod s c h v a l u j e
pětičlennou Radu města Vyšší Brod
Přijato usnesení č. 2018.0.3.3.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod u r č u j e
aby funkce starosty a místostarosty byla vykonávána jako uvolněná v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích.

Přijato usnesení č. 2018.0.3.4.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod s c h v a l u j e
veřejný způsob volby starosty, místostarosty
a členů RM.
Přijato usnesení č. 2018.0.3.5
B„volební řád“ pro volbu starosty, místostarosty a členů RM.
Přijato usnesení č. 2018.0.3.6.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod p o v ě ř u j e
provedením volby pí. Vandu Kotálovou
Přijato usnesení č. 2018.0.3.7.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod v o l í
starostou města Vyšší Brod Ing. Milana Zálešáka.
Přijato usnesení č. 2018.0.3.8.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod v o l í
místostarostou města Vyšší Brod Bc. Jana Straku.

Přijato usnesení č. 2018.0.3.11.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod v o l í
členem Rady města pí. Heike Voráčkovou
Bod 4) Zřízení finančního a kontrolního
výboru
Přijato usnesení č. 20180.4.1.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod z ř i z u j e
finanční a kontrolní výbor města.
Návrh na pětičlenný kontrolní výbor nebyl
schválen. Usnesení nevzniklo.
Přijato usnesení č. 2018.0.4.2.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod z ř i z u j e
tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní
výbor.
Přijato usnesení č. 2018.0.4.3.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod v o l í
pí. Heike Voráčkovou jako předsedkyni finančního výboru.

Přijato usnesení č. 2018.0.3.9.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod v o l í
členem Rady města p. Michala Kulíka.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje

Přijato usnesení č. 2018.0.3.10.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod v o l í
členem Rady města p. Zdeňka Vidláka.

Ing. Milan Zálešák
starosta

Výpis usnesení z 90. zasedání Rady města Vyšší Brod
konaného dne 7. 11. 2018 v 18.00 hod v kanceláří OŽP
1) Schválení programu
Usnesení č. 2018.90.1.1.
rada města s c h v a l u j e
rozšířený a doplněný program jednání RM dne
7. 11. 2018
2) Kontrola usnesení
rada města b e r e n a v ě d o m í
kontrolu usnesení z jednání RM dne 24. 10.
2018
3) Zřízení komisí jako iniciativních a poradních orgánů RM.
Usnesení 2018.90.3.1
rada města z ř i z u j e
v souladu s § 122 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů jako iniciativní
a poradní orgány komise RM:
Komisi životního prostředí, Bytovou a sociální
komisi, Komisi pro sport, práci s mládeží a školství, Komisi pro místní rozvoj a cestovní ruch
a Komisi – SPOZ.
4) Vzdání se členství v redakční radě
rada města b e r e n a v ě d o m í
vzdání se členství v redakční radě Vyšebrodského zpravodaje Ing. Milana Zálešáka.

5) Redakční rada Vyšebrodského zpravodaje
Usnesení č. 2018.90.5.1.
rada města I. m ě n í
počet členů redakční rady Vyšebrodského
zpravodaje z původního počtu pěti členů na tři
členy.
II. o d v o l á v á
dosavadní redakční radu Vyšebrodského zpravodaje jako celek
III. j m e n u j e
nové členy redakční rady Vyšebrodského zpravodaje:
p. Karla Trojáka, jako šéfredaktora
p. Ditu Kaiserovou, jako členku
p. Jana Straku, jako člena
6) odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 2018.90.6.1.
rada města d o p o r u č u j e
ZM návrh na stanovení odměn za výkon funkcí
pro neuvolněné členy zastupitelstva i pro členy
výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva dle přílohy č. 3
7) odměny SPOZ
Usnesení č. 2018.90.7.1.
rada města s c h v a l u j e
odměny členů komise SPOZ za činnost

v r. 2018 ve výši 1.800 Kč pro členku.
8) Cenová nabídka na prodej pozemku
v lokalitě ZTV Pod vodojemem
Usnesení 2018.90.8.1
rada města doporučuje
ZM schválit uzavření kupní smlouvy
9) Návrh splátkového kalendáře dlužné
částky za údržbu a opravy komunikace
Usnesení č. 2018.90.9.1.
rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh splátkového kalendáře navrženého firmou Energograss s.r.o., IČ: 28134877, se sídlem
Domoradická 87, Český Krumlov, na neuhrazenou částku příspěvku ve výši 120.000 Kč,
která byla splatná dle uzavřené smlouvy ke dni
30. 6. 2018, za roční příspěvek na údržbu
a opravy komunikace II. třídy č. 6 b
II. u r č u j e
vyzvat firmu Energograss, s.r.o., IČ: 28134877,
se sídlem Domoradická 87, Český Krumlov
k úhradě celé dlužné částky ve výši 120.000 Kč
včetně penále z prodlení do 16. 11. 2018.
10) Dohoda o ukončení nájmu nebytových
prostor v čp. 250
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Usnesení č. 2018.90.10.1.
rada města o d k l á d á
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy
s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782 na pronájem části budovy čp. 250 za účelem umístění
a provozování peněžního bankomatu ke dni
30. 11. 2018.
11) Žádost o pronájem nebytových prostor
Usnesení č. 2018.90.11.1
rada města k o n s t a t u j e,
že v současné době nemá město k dispozici
žádné nebytové prostory k pronájmu.
12) Výpověď z nájemní smlouvy č. 90/10
rada města b e r e na v ě d o m í
vypovězení nájemní smlouvy č. 90/10 ze dne
29. 11. 2010.
13) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 943/1 a části pozemku parc.
č. 950/10 v k.ú. Vyšší Brod.
Usnesení č. 2018.90.13.1.
rada města s c h v a l u j e
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
pronajmout část pozemku parc. č. 943/1 o výměře 162 m² a část pozemku parc. č. 950/10
o výměře 162 m², na zřízení zahrady, které jsou
zapsány na LV 10001 pro město a k.ú. Vyšší
Brod u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště Český Krumlov.

Je dobré
vědět, že...

14) Realizace účelové komunikace na pozemku parc. č. 1504/1 v k.ú. Herbertov.
rada města b e r e n a v ě d o m í
dopis pana Milana Holečka z Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj ze dne
1. 11. 2018.
15) Souhlas s umístěním mobilní ocelové
rampy u bankomatu
Usnesení č. 2018.90.15.1.
rada města s o u h l a s í
s umístěním mobilní ocelové rampy na pozemku p.č. 1749/4 v k.ú. Vyšší Brod u vstupu do pobočky České spořitelny ve Vyšším Brodě podle
předložené projektové dokumentace, zpracované firmou Origon spol., s r.o., v říjnu 2018.

Do 30. 11. 2018 je každý, kdo je veden
v seznamu žadatelů o městský byt,
povinen sdělit komisi, zda jsou údaje
v původní žádosti stále aktuální a tím
potvrdit i setrvání v pořadníku. Tiskopis bude k dispozici v podatelně MěÚ.
Potvrzení provedené jinou písemnou
formou než na předepsaném tiskopise
bude dostačující. Aktualizace doručená během měsíce prosince 2018 bude
tolerována. 
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19) Stav příprav 1. zasedání ZM dne 13. 11.
2018
rada města b e r e n a v ě d o m í
stav příprav 1. zasedání ZM dne 13. 11. 2018
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 

16) Informace o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin
rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o uzavření Mateřské školy Vyšší Brod
v době vánočních prázdnin, tj. od 27. 12. 2018
do 2. 1. 2019 z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovnic.
17) Ocenění dárců krve
Usnesení č. 2018.90.17.1.
rada města s c h v a l u j e
dle § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů poskytnutí peněžitého daru bezplatným dárcům krve:
– 10 odběr 500 Kč
– 20. a 30. odběr 1.000 Kč
– 40. a 50. odběr 1.500 Kč

Ing. Milan Zálešák
starosta
Bc. Jan Straka
místostarosta

Srdečně vás zveme na veřejné jednání
Zastupitelstva města dne 18. 12. 2018
od 17:30 hod.

Základní umělecká škola
informuje
Ohlédnutí
Cyklus koncertů duchovní hudby v podání
mladých muzikantů

Česká spořitelna se rozhodla přesunout svůj bankomat z budovy MěÚ
do své vyšebrodské pobočky. Od konce listopadu 2018 je v provozu jen bankomat v pobočce, je přístupný 24 hodin
denně.

18) Změna otevírací doby infocentra
Usnesení č. 2018.90.18.1.
rada města s o u h l a s í
s dočasnou změnou otevírací doby Infocentra
Vyšší Brod v období říjen – duben, a to:
Pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:00 hod.
Pátek 7:30 – 14:00 hod.

V listopadu proběhly dva koncerty z cyklu
koncertů: v Brloze (kostel sv. Šimona a Judy), ve Frymburku (kostel sv. Bartoloměje).
Na koncertech spolupracují žáci a vyučující
ZUŠ Kaplice a ZUŠ Český Krumlov. Poslední
z koncertů proběhne již v čase adventním.
Pozvání na adventní koncert:
Duchovní a dětská sborová hudba zazní
na adventním koncertě v kostele sv. Mikuláše v Soběnově v neděli 16. 12. 2018
od 16:00 hodin. Účinkovat budou Pěvecký
sbor ZUŠ ve Vyšším Brodě, Zpěváčci z Brloha pod vedením Kláry Remsové a Křemežské
flétnové kvinteto učitele Jana Čížka, který se
také postará o klavírní a varhanní doprovod.
Za vstřícnost děkujeme panu faráři Mgr. Janu
Mikešovi, jenž po koncertě zajistí s farníky
teplé občerstvení.

Připravujeme:
•	2. 12. od 17.00 Rozsvěcení Vánočního stromu – náměstí
•	6. 12. od 17.00 třídní koncert žáků I. Voráčkové (zpěv) – v ZUŠ
•	8. 12. od 18.30 vystoupí žáci ZUŠ na Adventním koncertě v Pohoří na Šumavě
•	
12. 12. od 16.30 Vánoční koncert žáků
– v ZUŠ
• 12. 12. od 18.00 Česko zpívá koledy – náměstí
•	16. 12. od 16.00 Koncert duchovní hudby
v Soběnově – kostel sv. Mikuláše
•	20. 12. od 17.00 Vánoční zpívánky V. Brod
– klášterní sklepení 
Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Hřiště u základní školy je hotové
Na začátku listopadu bylo konečně
po všech peripetiích otevřeno hřiště
u základní školy. Město vynaložilo na jeho výstavbu 7,2 mil. Kč. Hřiště bude nyní
sloužit hlavně dětem ze ZŠ, do jara roku
2019 by měl být vyřešen i provozní řád
pro veřejnost.

ní dětí. Využívali jsme místní fotbalové hřiště,
ale to nebylo vyhovující,“ uvedla při slavnostním otevření ředitelka ZŠ Marie Nováková.
Hřiště je víceúčelové, má plochy pro hraní
různých míčových her a nechybí na něm ani
doskočiště. „Hřiště využije škola pro hodiny
tělocviku, děti z družiny a sportovní kroužky
v ZŠ,“ dodala Marie Nováková.

„Škola nové hřiště víc než vítá, neměli jsme
žádný vhodný venkovní prostor pro sportová-

„Město se snažilo získat dotaci z Ministerstva školství, ale bohužel jsme díky množství

žádostí byli zařazeni pouze jako náhradníci.
V té chvíli bylo důležité, že se minulé zastupitelstvo rozhodlo, že se nebude čekat na další dotace, ale hřiště město vybuduje na své
náklady,“ informuje starosta Milan Zálešák.
Sportoviště sice zatím slouží jen dětem ze školy, od jara příštího roku by ale mělo být zpřístupněno široké veřejnosti. 
jstr

SKIBUS lišáka Foxe
I

pro letošní sezonu společnost LIPENSKO s.r.o. ve spolupráci s obcemi Lipno
nad Vltavou, Vyšší Brod, Loučovice a Frymburk zajišťuje provoz skibusu Lipno, který se stal pravidelným spojem v zimní sezoně a pomáhá tak zajišťovat
dopravní obslužnost oblasti Lipenska.
Cestující, kterými jsou převážně občané oblasti, lyžaři a turisté využívají spoje
této linky od Frymburku až po Vyšší Brod a to pravidelně, více než 100 dní
jejího provozu. Pro letošní sezonu předpokládáme zahájení provozu skibusu 22. 12. 2018. Jízdní řády jsou budou k dispozici na www.ivyssibrod.cz
a v Infocentru.

Děkujeme všem, kteří se podílí na spolufinancování. 
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Rozpuštěný a vypuštěný

K

dyž už se při nejvíce vyrovnaných volbách
ve Vyšším Brodě jednostranně ujali vlády
příznivci Ing. Zálešáka a rozdali si veškeré funkce které existují, nenašli odvahu ani politickou
korektnost schválit na předsedu kontrolního
výboru lídra Perspektivy 2018 a současného
zástupce opozice PhDr. Hanzlíčka. Čeho se
bojí? Všude bývá pravidlem přenechat právě
opozici alespoň kontrolu. Zřejmě se budou
kontrolovat sami nebo kontrolní výbor nebude po čtyři roky vůbec existovat?! Taky dobré.
Občané, máme důvod se bát? Asi ano. Vznikají
silné pochybnosti. Na spolupráci mezi volenými zástupci lidu to zrovna nevypadá. Netuší
však, že sami si vypustili rybník (rozuměj lidi),
kteří své práci pro město rozhodně rozumí
a v pracovním životě již něco dokázali, jako
PhDr. Jindřich Hanzlíček, MVDr. Tomáš Jaroš,
Jaroslav Marek, Ing. Lucie Jarošová, Romana
Ouředníková, Vladimír Čížek, DiS. a Ing. Jan
Poláček, kteří se tak ocitli na vedlejší koleji
ve vynucené opozici. To se v politice stává.
Leč vládnoucí koalice se zmiňuje o spolupráci,
o nutnosti táhnout za jeden provaz, ale jak se
sami zachovali? Nepřišla žádná zmínka o povolebním vyjednávání, žádná nabídka na jakoukoliv funkci. Jak chtějí vést Město, když se
zbavují lidí, kteří by to někam posunuli?
A aby byl „diktát moci“ ještě účinnější, bylo by nejlépe rozpustit dosavadní redakční
radu, ve které měl pan starosta se současným místostarostou Bc. Strakou v mé osobě
asi vážného oponenta. A tak se i stalo. Moje
existence v redakci Vyšebrodského zpravodaje

po jmenování vydržela jeden rok. Stal jsem se
zřejmě nepohodlným, když jsem hájil příspěvky autorů z řad občanů či zastupitelů nebo
poukazoval na některé nedostatky. Určitě by
bylo čtivější obohatit zpravodaj o nové rubriky, o zajímavosti, které by potěšily čtenáře,
o pozměněné grafické úpravě nemluvě. Stále
je přece co vylepšovat, než se spokojit jen s rutinou. Něco se podařilo prosadit, mnohé však
jen s obtížemi. Pan starosta se před rokem
do redakční rady kooptoval současně s mým
jmenováním, aby byl zřejmě pro jistotu u všeho, když se rozšiřovala redakční rada na požadovaný pětičlenný tým. Nikdo další prý o práci
v redakci neprojevil zájem. Vzniklo seskupení
tvůrčí, leč třaskavé. Členové redakční rady (tedy všichni pracovníci Infocentra) pochopitelně
jednali ve smyslu: „koho chleba jíš, toho píseň
zpívej...“ a tím vznikal odlišný tvůrčí názor, který vedení města vadil.
Vlna tsunami po volbách přišla v plné síle.
Je přece třeba zlikvidovat politickou opozici,
aby vydávaný plátek byl opět jenom „hlásnou
troubou radnice“. Co mají mít občané nějaké
námitky a názory, které nesouzní s myšlením
vedení Města? Kdo má jiný názor, musí být
umlčen. Že bychom se zase plácali do ramen
každý měsíc při čtení Vyšebrodského zpravodaje s výčtem samých úspěchů, jako v dávných dobách sebeuspokojování, zatímco o nedostatcích se musí pomlčet? Ignorování mé
osoby je to poslední, co by mě mohlo urazit.
Byl jsem v redakci zpravodaje vlastně jediným
odborníkem, který v minulosti pracoval v praž-

R

ok 2018 byl rokem voleb, rokem výměn názorů. V souvislosti se začátkem nového volebního období je třeba poděkovat za vykonanou práci všem dosavadním členům redakční
rady a popřát mnoho úspěchů a sil do let dalších.

K otázkám tematizovaným v příspěvku ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ lze připomenout, že vedení města Vyšší Brod přizvalo JUDr. Herčíka ke spolupráci v poslední fázi uplynulého volebního období na základě návrhu Jaroslava Marka. Rada města ve starém složení (Ing. Zálešák,
Eva Maštalířová, PhDr. Hanzlíček, Jaroslav Marek, Josef Kovačík) na svém posledním zasedání ještě většinou hlasů prosadila pro pana Herčíka peněžitou odměnu za jeho činnost v redakčním orgánu, kterou původně navrhoval zastupitel MVDr. Tomáš Jaroš. Starosta města
Ing. Zálešák tomuto rozhodnutí nebyl nakloněn, neboť poukazoval na to, že ve městě vykonává obětavě záslužnou práci velký počet dobrovolníků, kteří žádné odměny nepobírají.
Jelikož se některá tvrzení pana Herčíka dotýkají přímo i poslání Vyšebrodského zpravodaje,
můžeme potvrdit, že nelze vyhovět žádostem o zveřejnění příspěvků, které v předkládaném znění obsahují zkreslené informace, neakceptovatelné osobní urážky, výhružky apod.,
a to v souladu s řádem redakční rady a základními morálními hodnotami. Cílem redakční
rady bylo a je vydávat Vyšebrodský zpravodaj jako médium, které přináší občanům našeho
města informace o aktuálním dění a funguje též jako platforma konstruktivní a transparentní diskuze. 
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A vsaďte se, že nebude pod titulkem „JE TŘEBA VĚDĚT“ ve zpravodaji sdělení, že bez tzv.
políbení komunální politikou máme nového
místostarostu a tři radní !!! Dosti riskantní tah
postavit tolik nezkušených do nejvyšších pozic
najednou. Nepochopitelné! Není to zášť, ani
že bychom za Perspektivu 2018 a koaliční Vizi
2018 neunesli výsledky voleb, protože vítěze
tentokrát není! Jen mám obavu, že se ve V.
Brodě toho moc nezmění. Vedené kroky tomu
nasvědčují. Chtěl bych touto cestou poděkovat těm občanům, kteří moji práci v redakční
radě podporovali. 


JUDr. Rudolf Herčík
odvolaný člen redakční rady

Nezávislá analýza

Nikoho neumlčujeme!



ské redakci významného deníku několik let
a tak si o tom myslím své. Vše přece musí být
„posychrováno“ jaksi politicky, že?
Aby se starosta s „loutkovodičem“ mohl zbavit
Herčíka, doporučil hned na 1. zasedání Rady
města po volbách snížit počet členů redakční
rady Vyšebrodského zpravodaje zase z 5 na 3
a současně odvolat dosavadní redakční radu
jako celek. Elegantní a šalamounské řešení!
Rozpustíme se a spláchneme tím oponenta.
Musím se tomu pousmát. Zvlášť, když šest
dní poté na veřejném zasedání zastupitelstva
13. 11. 2018, kde jsem byl přítomen, nenalezl
starosta odvahu to sdělit mně, veřejnosti ani
zastupitelům, z nichž mnozí mne do funkce
před rokem schvalovali. To mám považovat
za aroganci moci či slabost? Výrok mi posléze
přišel domů v poštovní obálce.

Karel Troják, šéfredaktor

Vyšebrodský zpravodaj znám několik let.
Redaktor Troják se zúčastnil semináře ke zpravodajům již několikrát, a proto periodikum
zhodnotím i s odstupem času. Jednoznačně
mohu potvrdit, že jeho úroveň a kvalita má
stále stoupající tendenci a patří skupiny velmi
dobrých zpravodajů v rámci celé ČR.
• Základní posláním zpravodaje města je poskytovat informace, které občan potřebuje
k běžnému životu. Toto poslání je naplněno
velmi dobře.
• 
Obsah je členěn do přehledných rubrik,
což vede k dobré orientaci čtenáře.
• Je tam množství fotografií z nejrůznějších
akcí ve městě. Mám ověřeno, že právě fotografie, na kterých se obyvatelé, nebo jejich
blízcí, poznávají, jsou solí těchto periodik.
•
Jednotlivé stránky jsou graficky ucelené
a přehledné.
• Grafika je moderní, jednoduchá, ale přitom
stylově vybroušená. Výtvarná stránka zpravodaje je na velmi vysoké úrovni. 
Mgr. Helena Sedláčková, v. r.
lektorka semináře Obecní zpravodaj
a radniční noviny
www.falkouniversum.cz

Naslouchejme si, nehašteřme se
Po přečtení článku „Volby jako referendum“ v minulém Zpravodaji se nemohu
nevyjádřit ke dvěma bodům:
1. 
Mottem volebního programu kandidátky
Vyšší Brod I – STAN bylo pokračování v nastaveném směru, pokračování ve smysluplné práci, samozřejmě ve spolupráci s celým
zastupitelstvem, dotahování věcí do konce.
Vždyť schválené a dokončené projekty ani
nemohou být výhradním dílem jednoho
člověka, ale kolektivním dílem. Proti nikomu a ničemu jsme se nevymezovali, jen
jsme nabídli voličům jednu z možností volby.
2. Rozpočty města ve dvou minulých letech si
nestanovily za cíl rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti. Po rekonstrukci hráčského

a diváckého sezení, kterou město po převzetí kabin provedlo, byla rozpočtována
první část oplocení – brána (rozpočet 2017
– dokončeno). Pro rok 2018 rozpočet plánuje projektovou dokumentaci pro reko kabin
– na té se pracuje. S tím souvisí naplánované „hřiště za kabinami“, pro které by nové
rozšířené kabiny měly být rovněž zázemím.
Nebylo by plýtváním rekonstruovat kabiny,
potom za nimi udělat hřiště a opravenou
nemovitost zase rozšiřovat?
Na závěr mi dovolte citovat jednoho z největších českých žurnalistů, Ferdinanda Peroutku
(Přítomnost, 26. srpna 1926):

Prodloužíme-li svou ruku o pero, dosáhneme
daleko a způsobíme mnoho dobrého a zlého. Jde o to, chceme-li válčit na straně chuti
do života, či chceme-li pomáhat v rozšiřování
omrzelosti“. 
Hana Erhartová

Novoroční výšlap

na Maria Rast am Stein,

„Není soukromou záležitostí, co píšeme
na papír a posíláme mezi lidi, aby to četli.

sobota 12.1.2019, sraz
v 10:00hod před Infocentrem
Degustace cukroví!!!

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: 30. 11. 2018
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: Jihočeský inzert expres, 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 1260 ks). Foto na titulní straně: archiv MěKZ
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Není symbol, jako symbol
T

ak už i k nám, do Vyššího Brodu, dorazila
vymoženost v podobě stromu, jímž máme
vnímat symboliku ke stoletému výročí vzniku
naší země. Nechápejte mne, prosím, špatně.
Rozhodně nechci polemizovat se smyslem takové akce, já osobně jsem moc rád a hrdý
na to, že se i v našem městečku klade důraz
na symboliku a tradici. Pouze bych se rád pozastavil nad způsobem, s jakým se k dané akci,
bohužel, přistoupilo.
Vše začalo tím, že jsem jednoho dne zpozoroval z naší bytovky čilý ruch na prostranství
„nad osmičkou“. Technika jedné krumlovské
firmy právě sázela jakýsi stromek. Bezva, říkám
si, zeleně není nikdy dost. Sice máme přímo
v Brodě profíka, který by to jistě zvládl také, ale
proč ne. Buď taky jednou nekritický a nehledej
na všem mouchy. Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem poté shlédl zářijový Videozpravodaj, ve kterém zazní, že …„spolu s občany
zasadíme symbol české státnosti – lípu, na vybraném nejvhodnějším místě Vyššího Brodu,

v ul. Pohraniční stráže.“ Aha, takže to bylo ono,
ten stromek má být symbol! Tak proč ho nesázely děti ze školy? A třeba za účasti hasičů?
Proč danou lokalitu neměli šanci vybrat v anketě obyvatelé Brodu? Jak si mají naše děti vytvořit vztah či pouto k něčemu tak zásadnímu,
jako je symbol státnosti? Tím, že si to přečtou
na informační tabulce? Korunu všemu dodala
informace z říjnového Zpravodaje, kde se dočítám, že se dne 28. 10. uskuteční slavnostní
požehnání onoho stromu. Dobrá, říkám si, alespoň něco. Ale jak asi tušíte, chyba lávky, zase
nic. Ten stromek za nic nemůže, denně kolem
něj chodím a líbí se mi. Ale jen jako stromek,
ne jako symbol.

P

Za mne je to veliká škoda. Rozhodně nechci
být brán jen za kverulanta, který kritizuje postupy vedení města, navíc když sám jsem jako
člen zastupitelstva jeho součástí. Ale vadí mi,
když se nevyužije na 100% potenciál, který v lidech a v naší obci dříme. 
MVDr. Tomáš Jaroš.

2) časově neomezené parkování:

Symbol je vždy symbol
Z

asazení stromu je opravdu vymoženost
a každé městečko, město i vesnice ji využívá, aby zeleň na jejím území byla řádně obhospodařována nejen pro potěšení,
ale i pro zdraví.
Vše začalo mnohem dříve než si pisatel článku všiml. Na území města probíhá podzimní odborná údržba zeleně? Vysázelo se zatím
12 stromů a přibližně 200 keřů. Myslím, že je
pochopitelné a méně nákladné využít k zasazení památného stromu odbornou firmu, která
přímo v obci pracuje než najímat někoho dalšího. Místo pro zasazení stromu vybíral odbor
životního prostředí v rámci koncepce zeleně
ve městě.
Stromek byl tedy zasazen odbornou firmou.
Děti se nám bohužel nepodařilo sehnat
a neznám způsob jak jim to nařídit v neděli
a o prázdninách. Bohužel nevystoupily ani děti
ze Základní umělecké školy, neboť nám pan

Prodej parkovacích karet
na rok 2019
1) 
pro parkování na časově omezenou dobu (max.90 min) na placených parkovištích
města :
• v ceně 100 Kč pro občany s trvalým bydlištěm v katastru města Vyšší Brod
• v ceně 500 Kč pro ostatní občany ČR

• v ceně .5000 Kč pro fyzické a právnické
osoby podnikající na území města Vyšší
Brod
s platností pro období od 1. 1. do 31. 12. 2019

učitel Čížek vysvětlil, že je počasí pro strunné
nástroje nevhodné a této akce se nezúčastní.
A navíc jsou podzimní prázdniny. Korunu všemu nedala informace ze zpravodaje, ale nenadálý odjezd pana převora do Říma, Bohužel i to
se může stát a je to pochopitelné.
A stromek? Bude pro mne vždy symbol, neboť
ať už ho vysadily děti nebo hasiči. Byl vysazen
s tím nejlepším úmyslem. Symbol si nosí přece
každý z nás v srdci bez ohledu na to, jsem-li
součástí vedení města nebo občan.
Využití potenciálu na sto procent? Říkám ano.
Komu z vás to ale vždy na sto procent vyjde.
Sto procentní potenciál? Já myslel, že zastupitel je tím, který pracuje a dává stoprocentní potenciál k dispozici a občan bude doufat, že se
jednou dočká. Přiložím ruku k dílu? Toť otázka.
Ale jak uvedl pisatel hned v první větě. Dorazí
k nám tato vymoženost? 


ro rok 2019 budou parkovací karty platné
pro parkování na placených parkovištích
města Vyšší Brod vydávány následovně:

kt

vystavení nových karet zajišťuje Městská policie Vyšší Brod na služebně u ulici Míru 194,
Vyšší Brod (spodní budova Městského úřadu)
v době:
od 5.12. 2018 do 30.1. 2019 vždy každou
středu od 15.00 do 17.00 hod.
– po uvedené době pouze po dohodě
se strážníky na tel: 724 336 986
potřebné doklady k vystaveníparkovací karty:
– OTP (TP) vozidla, pro které žádáte vystavení
karty
– OP majitele (uživatele) vozidla
výše stanovený poplatek 

BERNARDINUM s.r.o.,
Klášter Vyšší Brod

Prodej vánočních ryb
od 21. – 23. 12. 2018
10:00 – 17:00 hod.
u fary na náměstí
široký sortiment
možnost zpracování
dle přání zákazníka
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P

rosinec, vánoce a oslavy konce roku. To je
také mnoho vanilky, hřebíčku, pomerančů,
skořice a ořechů. Také vlašských ořechů.

Všichni známe vlašské ořechy jako pochoutku,
ale mohou nám pomoci i s naším zdravím. Mohutný strom, na kterém rostou, patří do královského rostlinného rodu, Ořešák královský
má nejen chutné plody, ale i unikátní léčivé
účinky. Pomoci nám mohou jeho listy, plody
i oplodí.
V červnu je dobré sbírat listy i ještě zelené
plody (správná doba je tehdy, kdy ještě jdou
propíchnout špendlíkem), zralé plody pak sbíráme na podzim. Listy můžeme použít čerstvé
i nasušit do zásoby. Z nezralých plodů můžeme připravit domácí likéry, tinktury i pálenku.
Přípravky z ořešáku působí adstringentně (svíravě) a antibakteriálně (zejména proti stafylokokům). Má také protizánětlivé účinky. Také
silně čistí krev, snižuje cukr v krvi i vyhání
střevní parazity.
Čaj pomáhá při nachlazení, bolestech v krku
nebo při průjmu. Také při zánětech v dutině
ústní.
Odvar z listů funguje také jako přírodní barvivo pro vlasy. V koupeli pomůže s pocením
nohou, kožními plísněmi, akné nebo ekzémy.
Pokud budeme jíst plody ořešáku, tedy vlaš-

ské ořechy, uděláme mnoho dobrého pro náš
mozek.
Ze zelených plodů se připravuje například domácí pálenka. Ta se opět může užít i jako lék.
Pomáhá pročistit žaludek, játra i krev. Eliminuje hnilobné procesy ve střevech a pomáhá
při žaludeční slabosti.
Proti chudokrevnosti můžeme užívat víno z listů ořešáku. Čerstvé omyté listy se dají macerovat do bílého vína, poté užíváme vinnou
skleničku před obědem a večeří.
Krásný konec roku s chutným ořechovým cukrovím, ořechovkou nebo ořechovým čajem. 
Do roku 2019 mnoho zdraví a radosti
přeje Iveta Podhradská

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

P

oslední kalendářní měsíc prosinec nás vybízí k třídění myšlenek, uklidnění vztahů,
doslova příměří na všech frontách, k odvaze,
se kterou se máme vydat vstříc novému.

Princ Holí v sobě skrývá mladou, dynamickou
ohnivou energii, která se dokáže proměnit
v bezohlednost, egoismus, bujarost i samolibost. V první části měsíce bychom se měli

zaměřit na sebe, ale nezapomínat i na ostatní.
Být sami se sebou můžeme i uprostřed davu.
Třídit své myšlenky a pocity je jednodušší,
když jsme o samotě. Někdy jsou dny, kdy to
nejde a my jsme pak nervózní, že nemáme
prostor, kam bychom se schovali. Naučte se
vnímat své pocity, i když je kolem vás rušno.
Doba Adventu s sebou nese zklidnění i se světem kolem nás v podobě karty Dvojka Mečů.
Urovnejte spory, odpusťte, zkuste vidět události s nadhledem, bez emocí. Všichni máme
jiný způsob myšlení, tvoření, vidění. Naše pří-

běhy se liší a někdy stačí slůvko, které naruší životy druhým. „Nesuďte druhé, dokud si
neobujete jejich boty.“, říká jedna moudrost.
Buďme k sobě vlídní nejen v době Adventu.
V posledních dnech měsíce prosince nalezněte Odvahu skočit. Vydejte se směrem, který cítíte v srdci. Udělejte krok ke splnění svých snů.
Odhodlat se znamená i riskovat. S důvěrou
vykročte do Nového roku.
Zimní slunovrat je vhodným časem k vyjasnění myšlenek, emocí, toho, co v sobě nosíme
po celý rok. Přivítejte návrat světla rozděláním
ohňů nebo jen zapálením svíčky. Do ohně můžete vhodit i papírek s napsaným přáním.
Novoluní 7. 12. (vrcholí v 8:20 h),
Úplněk 22. 12. (vrcholí v 18:48 h)
Zimní slunovrat 21. 12. 
Ať přinese Vám rok 2019 štěstí, lásku, zdraví,
Ať najdete klid i porozumění.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis
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Vážení občané,
dovoluji si poohlédnout se za komunálními
volbami do zastupitelstva.
Především bych chtěla poděkovat všem voličům bez ohledu na to, jakému volebnímu
uskupení dali svou přízeň. Volební účast
79,09 % prokázala, že občané z tohoto krásného města jsou zodpovědní a pokud mají
svůj názor, tak jsou ochotni ho vyjádřit i tímto
způsobem. Radnice zůstala zčásti ve stejném

obsazení a ve třech případech se zastupitelé
vyměnili.
Starostka: Mgr.
Lenka
Schwarzová
SNK ROŽMBERK PLUS – 136 hlasů
Místostarostka: Mgr. Daniela Fröstlová DiS.
SNK Rožmberk pro občany – 78 hlasů
Zastupitelé: Mgr. Bohuslav Čtveráček
SNK Rožmberk Plus – 113 hlasů
Mgr. Drahomíra Čížková SNK Rožmberk Plus

– 113 hlasů
Jan Stříhavka SNK Rožmberk Plus – 106 hlasů
Ing. Veronika Krotká SNK Rožmberk – 49 hlasů
Roman Chmela SNK Rožmberk pro všechny
– 41 hlasů
Děkuji za spolupráci také bývalým zastupitelům a přeji Pavlu Píglovi, Pavlu Tomkovi a Antonínu Mrázkovi hodně úspěchů v osobním
i profesním životě. 

V létě, v zimě, v Rožmberku se pořád něco děje
Vedle drobnějších projektů jako oplocení dětského hřiště, které jsme před týdnem dokončili, či kultivace proluky na náměstí, kam chodíme tancovat, se chodíme dívat na monumentální stavbu ČOV.
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Rožmberk nad Vltavou informuje
2. 12. 2018 v 17,00 hod.
zahájení adventu, rozsvícení vánočního
stromku a sv. Mikuláš
13. 12. 2018 v 18,00 hod.
vánoční večírek pro seniory
(budou předány pozvánky s programem)
14. 12. 2018 v 9,00 hod.
u fary v Rožmberku nad Vltavou
– prodej vánočních stromků
(malý 50 Kč, velký 100 Kč)
5. 12. 2018 v 18,30 hod.
Městský úřad Rožmberk nad Vltavou
– zastupitelstvo města
Prosinec – výhledově adventní koncert
v kostele Sv. Mikuláše
(detaily budou upřesněny). 

Přeji Rožmberku a jeho obyvatelům
mnoho pohodových chvil v nadcházejících svátcích,
hodně zdraví a štěstí a budu ráda, když si svátky pěkně užijete
a některé události s námi můžete i sdílet.
Mgr. Lenka Schwarzová

Senioři a děti budou společně závodit
D

seniorům z Rožmberka nad Vltavou a Vyššího
Brodu a blízkého okolí.

třídní učitelce 2.třídy a slečně Nelince – její
žačce, které mi také velmi pomohly.

Chci vyhlásit mezinárodní soutěž pro děti a seniory. Start plánuji v Rožmberku nad Vltavou,
trasa povede cestou přes Hrudkov do Vyššího Brodu ke klášteru, okolo ohrady s koňmi
po naučné Opatské stezce. Na trase stezky bude mnoho záhad, ukrytých pokladů a zprávy
psané Morseovou abecedou. Soutěž bude určena žákům ZŠ Vyšší Brod, těm, kteří se budou
chtít zúčastnit ale je také určena čiperným

U ochotné paní starostky jsem se dozvěděl
skvělé informace a rozhodl jsem se vyhlásit
Mezinárodní soutěž uvedené trasy pro zdatné
(Rožmberk nad Vlt. – Vyšší Brod) a pro soutěžící, kteří chtějí jít pomaleji (start i cíl u kláštera
Vyšší Brod). Velmi děkuji právě pí. starostce,
píši pochvalu také Miroslavě Kozákové 1* – došel jsem do Hotelu U Martina, kde je umístěno
malé infocentrum a zde jsem získal na mou
jedinou otázku všech 17 důležitých informací,
mapek a podkladů potřebných k soutěži. Další
pochvala patří učitelce Drahomíře Čížkové,

Termín soutěže a přesná trasa bude zveřejněna v některém z dalších rozšířených vydání
Vyšebrodského zpravodaje.

ne 23. 10. 2018 v 9:13:07 hod jsem navštívil paní starostku Rožmberka nad Vltavou.
Na požádání mi věnovala 2 nové výtisky Lipensko – od Stožce po Rožmberk, jeden výtisk
potřebuji pro sebe, druhý pro děti.

Kamarádím s každým, kdo má rád přírodu!
Osobně děkuji a těším se na Vaše dopisy.
Pan Vrážek František IV.
Zdíky č.p. 8 (u hradu Louzek)
382 41 Kaplice 
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Volby do obecního zastupitelstva

P

o velmi úspěšném 16-letém působení
p. Reginy Houškové na místě starostky obce, se mimořádně zvýšil zájem občanů o to,
kdo se stane jejím nástupcem, jací lidé budou

řídit a spravovat obec další 4 roky. Ve volebních dnech 5. a 6. října 2018 se k volbě dostavilo 75,65 % voličů. Měli možnost výběru ze
4 kandidátek. Nejvíce hlasů obdržela kandi-

dátka Přední Výtoň, která získala 4 mandáty,
SNK Klidná síla I. 2 mandáty, SNK Klidná síla II.
1 mandát a Starostové a Nezávislí – O mandátů. Nově zvolení se sešli ve středu 31. 10. 2018
ve složení: p. Jan Bittner (67 r.), p. Ing Jan Zdechovan (32 r.) p. Robert Perfoll, p. Adalbert
Stoiber (51 r.) p. Zuzana Libertinová (48 r.),
p. Jiří Řechtáček (45 r.) a Hana Trojanová (43 r.),
aby složili slib zastupitele. Noví zastupitelé
zvolili na pozici starosty p. Jana Bittnera , místostarosty p. Ing. Jana Zdechovan , předsedy
Finančního výboru p. Jiřího Řechtáčka, (členy p. Reginu Houškovou a Hanu Trojanovou)
a předsedy Kontrolního výboru p. Adalberta
Stoiber, (členy p. Lenku Formánkovou, p. Jana
Zdechovana st.). Přítomnost asi 20 občanů při
jednání svědčí o jejich neutuchajícím zájmu
o věci veřejné a dalším rozvoji obce. Přejeme
všem, kteří nastoupili s poctivými úmysly rozhodovat a pracovat pro blaho občanů, aby
byli připraveni, že mnohdy budou podrobeni
i kritice při přijetí nepopulárních usnesení.
Do jejich nelehké práce mnoho sil a úspěchů
při plnění slibů, které dali svým voličům. 

ks

Senioři a soutěže
V

elice oblíbené vědomostní kvízy připravili manželé Kroneislovi.
Soutěžící, kteří se umístí na předních místech obdrží drobné dárky
od JčRo České Budějovice a firmy Budvar. Děkujeme všem, kteří se podílí na přípravě, průběhu a též kapele Výtoňance. Vyhodnocení soutěže
v metané se po ukončení v Areálu konalo na hřišti u táboráku s opékáním špekáčků. 
/ks/

Vědomostní kvíz Seniorklubu 19. října 2018
Družstvo

Jméno a příjmení

1. místo

A. Bombalová, Karel Stix, J. Skalická

2. místo

Eliška Kasperová, Jan Kuchař, Jana Feitlová

3. místo

Ivan Daševský, Oldřich Mareš, Jan Stoiber

Seniorklub Metaná 6. 9. 2018 – podzimní kolo
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Družstvo

Jméno a příjmení

1. místo

Jiří Krahulec, Jan Bombala, Ludmila Bořilová,
Marie Svatošová

2. místo

Oldřich Mareš, Bohuslav Reisinger,
Anna Bombalová , Leoš Kohot

3. místo

Pavel Kroneisl, Jan Kuchař, Jana Ptáčková,
Jindřiška Skalická

Zájezd do Pelhřimova

V

projevech našich politiků při příležitosti
slav 100 let naší republiky se velmi často
objevovala slova uznání o úspěších, pracovitosti, zručnosti a vynalézavosti našich spoluobčanů. Výsledky jejich práce přinášejí užitek
celému světu. V mnoha případech se nejedná
jen o vynálezce, vědce, konstruktéry, inženýry, lékaře, ale o lidi, kteří ve volném čase
dokáží zhotovit nejrůznější výrobky z netradičních materiálů a dosáhnout rozmanitých
sportovních rekordů, někdy i úsměvné recese.
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrych-

lejší, nejvytrvalejší … To vše jsou přívlastky,
s nimiž se v expozici Muzea rekordů a kuriozit
setkáte na každém kroku v Pelhřimově. Agentura Dobrý den s.r.o. nabízí možnost překonat již dosažené rekordy a zaregistrovat se
do knihy rekordů. V sobotu 22. září se vypravili
naši senioři navštívit výše uvedenou destinaci.
Viděli jsme např. čtyřmetrového plyšového
medvídka, nejmenší zlatou klícku v Čechách,
mramorové housle i kytaru ze sirek a stovky
dalších exponátů. K návštěvě láká také rozlehlá zahrada se sochami vyřezanými moto-

rovou pilou. Expozici nazvanou Zlaté české
ručičky tvoří kytary, housle, mandolíny, vázy,
obrazy vytvořené ze sirek Tomášem Kordou.
Navíc je tu k vidění Mona Lisa vytvořená ze
zrnek rýže nebo největší obraz malovaný pastelkami. Určitě by si prohlídka zasloužila více
času, ale obrovské množství exponátů uložené v prostorách muzea ve věži a „Zlatých
českých ručiček“, výstupy po schodech byl důvod, že jsme jí vzhledem ke zdravotnímu stavu starších účastníků po 2 hodinách ukončili.
Následoval oběd a přesun do kláštera v Želivi.
Zařízení kostela i kláštera je velmi hodnotné;
je zde řada vzácných soch, řezeb a obrazů.
Krásně zdobený freskami je refektář a klášterní
knihovna, zachovalý je i konvent a prelatura.
V 50. letech 20 stol. sloužil klášter jako internační tábor pro politicky nepohodlné kněze
a řeholníky, poté zde byla psychiatrická léčebna. Od r. 1991 klášter opět slouží řádu premonstrátů. V r. 2010 byl klášter zapsán na seznam národních kulturních památek. Součástí
prohlídky byla návštěva klášterního pivovaru
s ochutnávkou 5 druhů piva (vaří 17 druhů)
a každý obdržel dárek – skleničku s logem
kláštera. Děkujeme všem účastníkům, organizátorům a firmě Pavelec za poskytnutí autobusu a řidiči p.Šístkovi za bezpečnou jízdu. 
ks

Za vůní cejlonského čaje... Co nového u hasičů
S

rí Lanka (i Šrí Lanka) je státní zřízení ležící na ostrově Cejlon v blízkosti
poloostrova Přední Indie. Často je díky svému geografickému umístění
a tvaru označována jako slza Indie. Cejlon je ostrov plný rozmanitých přírodních scenérii rozprostírajících se od pobřežních nížin, až po poměrně
vysoké pohoří ve vnitrozemí, ve kterém rostou jedny z nejkvalitnějších
čajových lístků na světě. Srí Lanka je také označována jako země slonů,
protože na ostrově žije velice početná populace chobotnatců na relativně malém území. Se slonem se můžete setkat prakticky všude, ráno
či večer na zahradě, v průběhu dne uprostřed silnice. O svém putování
a prožitcích o této překrásné zemi vyprávěl a doplňoval fotografiemi
cestovatel Mgr. Zbyněk Vácha, PhD. Se svojí manželkou Lucií jí navštívili
záměrně v červenci před příchodem monzunových dešťů. V této době
zde totiž ještě nenajdete příliš turistů. Putovali po jižní části ostrova veřejnými dopravními prostředky a pěšky. Během 12 dnů se dostali do řady
zajímavých oblastí. V pátek 12. října 2018 si neodepřelo vyslechnout toto
poutavé líčení o své cestě v klubovně OÚ 21 našich seniorů. Po zajímavé
přednášce senioři zakončili setkání zpěvem střídavě doprovázené kytarou /Karel Štix z Č. Bud./ a heligonkou/ Jiří Krahulec. 
ks

N

a přelomu srpna a září se náš sbor zúčastnil sportovních soutěží
v Černé v Pošumaví, Bohdalovicích a v Loučovicích. V pátek 21. září
opět využilo naše družstvo s dýchací technikou nabídku rakouských
kolegů k účasti při cvičení (spolu s 8 rak. družstvy) v Altenschlagu. Úspěchy a nezdary vyhodnotili při zakončení sezóny požárních soutěžích
letošního roku, které se konalo poslední zářijovou sobotu při táboráku
s opékáním buřtů. Při volbách do zastupitelských sborů uspěli kandidáti
Ing. Jan Zdechovan, Adalbert Stoiber a Jiří Řechtáček, kteří byli zvolení
do obecního zastupitelstva. 28.říina 2018 se naše delegace ve složení
Jan Sroiber ml. Karel Stix, Vladimír Bondira, Petr Šumbera ml. A Petr
Šumbera ml. vydala do Guglwaldu, kde se připojili k rakouským kolegům ze Schöneggu a Piberschlagu, aby vzpomněli na zemřelé hasiče
při zádušní mši (Totengedenken) v místní kapli. Celoroční práce bude
vyhodnocena 24. 11. 2018 při Výroční valné hromadě. Na 1. adventní
neděli spolu s OÚ připraví setkání občanů u vánočního stromu a před
Štědrým dnem s kolegy z Rakouska předají Betlémské světlo zájemcům
z naší obce. 
/ks/
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Čtenářský koutek

Vážení čtenáři,
v tomto roce je to naposledy, kdy k Vám přicházím s nabídkou nových knih. Pulty knihkupectví zaplnila spousta knižních novinek,
proto doufám, že prosincová nabídka splní
Vaše očekávání. Příjemné čtení přeje R. Ouředníková.
pro děti:
Campell Jen – Franklinova létající knihovna
Drak Franklin zbožňuje knížky a rád z nich
předčítá ostatním. Jenže potíž je v tom, že se ho
všichni trochu bojí. Naštěstí najde spřízněnou
duši v malé holčičce Luně, která miluje knihy
stejně jako on.
Král Robin – Co mají na práci myšky a myšáci
Kniha krátkých bajek s veselými doprovodnými
ilustracemi.
Šrut Pavel – Velká kniha českých pohádek
Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která vede veterinární kliniku. Míša má velké
tajemství – rozumí řeči zvířat, a tak přesně ví, co
malé pacienty trápí.
Perplies Bernd – Hrdinové z Dračí ulice
Tři děti, jeden drak a spousta dobrodružství!
Gaiman Neil – Odd a mraziví obři
Odd má v životě pěknou smůlu. Při nájezdu Vikingů přišel o otce, s novým otčímem to nemá
vůbec jednoduché a zdá se, že krutá zima snad
nikdy neskončí.Peroutková Ivana – Valentýnka a narozeniny
Devítiletá Valentýnka je trochu snílek, trochu
průzkumnice. Tahle kombinace z ní dělá neobyčejnou holčičku, která se dostává do dramatických, dojemných i vtipných situací.
Fisherová Daniela – Bylum nebylum
V městečku Ostrovín se dějí divné věci. Nejprve zmizí místní zámek a pak je unesena malá
Pavlínka Karafiátová. Své v tom hraje starobylá
magie, ale také prachobyčejná závist a chamtivost jistého Chrudoše Kudrholce. Na světě totiž
existují dvě vzácné knihy, kniha tvoření Bylum
a kniha boření Nebylum.
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Hors Jorn – Záhada maltézských hodin
Cecílie, Leo, Une a pes Egon tentokrát pátrají po vzácných maltézských hodinách. Spolu
s drahocennými šperky a zlatem byly ukradeny
z luxusního zlatnictví. Pomůže případ vyřešit
tajuplný deník, záhadná mapa a tajemný klíč?

pro dospělé:
Beran Ladislav – Nové případy četnické
pátračky
Autor se vydává do minulosti a popisuje práci
písecké četnické pátrací stanice v období první
republiky.

Kaaberbol Lene – Divočarka
Klára je obyčejná dvanáctiletá holka. Když ji ale
jednoho dne napadne obrovská černá kočka se
žhnoucíma očima, ukáže se, že vládne přírodní
magií a dokáže mluvit se zvířaty. Pod vedením
tety Isy tak musí poznat svou pravou povahu
a rozvinout nově nabyté schopnosti dřív, než
bude pozdě.

Kuťák Jaroslav – Když zraje tráva
V krajském městě zemřou krátce po sobě dva
muži. Nikdo by se nedivil, kdyby odešli vinou
stáří, vždyť jim bylo už více než devadesát let,
ale byli brutálně zavražděni.

Válková Veronika – Vznik ČSR – Velezrada se
trestá
Život na malém městě koncem války není
plný nějakých divokých událostí, ale napětí je všudypřítomné. Koho ještě odvedou
na vojnu, než válka skončí? Nese pošťák dopis
od manžela z fronty, nebo úřední oznámení,
že padl? A do toho Bára zjišťuje, že je dost
stará na to, aby ji pro jednu větičku zastřelili
za velezradu.
pro mládež:
Matharu Taran – Zjevení démona
Život sirotka Arktura se změní v okamžiku, kdy
najde prapodivný svitek, po jehož přečtení zjistí, že má schopnost vyvolávat démony, která
přísluší pouze šlechticům. Čtvrté pokračování
knihy Učedník.
Chee Traci – Mluvčí
Sefia a Lučištník jsou na útěku. Lučištník ale neprchá jen před nepřáteli, snaží se uniknout také
vlastním nočním můrám. Aby osvobodil všechny chlapce, které drží utiskovatelé v zajetí, pouští se do jedné bitvy za druhou. Z laskavého
kluka se stává zasmušilý voják a jeho proměna
začíná Sefiu děsit.
Ščerba Natalja – Čarodol
Od dědictví po své prababičce si Táňa nic neslibovala. Když ale dorazí do chaloupky v zapadlé
karpatské vesnici, najde zvláštní stříbrný náramek ve tvaru ještěrky. V okamžiku, kdy si jej
navlékne, se ocitne v kouzelném světě mágů
a vědem. Pradávný šperk dodá křehké dvacetileté dívce nadlidské schopnosti, které ale neumí ovládat.
Hlaváčková Kristina – Ohnivé ostří
Nejen Sam se ocitá v ohrožení. Vrahovo řádění
proniká i do Podsvětí a tam je jediný podezřelý:
Azrael. Staletími ověřená vládní struktura magického města je narušena a začíná se bortit.
Kromě Samanthy není téměř nikdo, kdo by se
nejvyššího Strážce zastal. Podsvětí začíná vřít
skrytým bojem o moc!
Maas Sarah – Dvůr křídel a zmaru
Freye se vrací zpátky na Jarní dvůr, aby získala
informace o Tamlinově armádě a odhalila plán
krále, který hodlá království Prythian napadnout a zničit.

Horst Jorn – Poustevník
Ukradená identita, sériový vrah a Wistingova
dcera v ohrožení. Další případ komisaře Wistinga od slavného severského spisovatele a bývalého kriminalisty.
Kepler Lars – Lazar
Komisař Joona Linna si myslel, že už má to nejhorší za sebou, přitom všechno teprve začíná.
Grafton Sue – Y… jako ypsilon
Čtveřice žáků prestižní školy sexuálně zneužije
čtrnáctiletou spolužačku a vše nafilmuje. Rozjíždí se vyšetřování a jeden z chlapců se uvolí
vypovídat a díky tomu se podaří usvědčit dva
z pachatelů. Avšak vůdce gangu beze stopy
uniká.
Hutchinson Dot – Májové růže
Strach nebyl ještě nikdy tak fascinující. Pokračování úspěšného thrilleru Sběratel motýlů.
Bryndza Robert – Chladnokrevně
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je
uvnitř nečeká příjemné překvapení.
Dubell Richard – Hněv nebes
Strhující historický román plný vášně a lásky,
intrik a nenávisti.
Weir Alison – Kateřina Aragonská
Na stránkách knihy ožívá charismatická, nezlomná a odvážná hrdinka, jež na prahu stáří
marně bojuje o lásku manžela a budoucnost
své královské dcery.
Vondruška Vlastimil – Husitská epopej VII.
Za časů Vladislava Jagellonského.
Lyne Charlotte – Kainovo dědictví
Napínavý historický román o mladé dívce, která při pátrání po své minulosti objeví temné
tajemství.
Pawlowská Halina – Díky za fíky
Vždycky je lepší milovat než nechat se milovat.
O tom je tenhle příběh. Taky o tom, že se láska
nedá naplánovat, že někdo není romantik, ani
když vidí nejkrásnější místa na světě a že svět
showbyznysu není taková džungle, jak se říká.
Martin-Lugard Agnes – Ta hudba mi stále zní
v hlavě
Yanis a Véra mají spokojené manželství a tři
nádherné děti, podnikavý Yanis se ale rozhodne opustit svou dosavadní práci a zkusit pod-

nikat na vlastní pěst. Odolá jejich vztah nečekaným úskalím a tlaku okolí?
Váňová Magda – Holčičky
Tři novely – Pomsta, Holčičky a Lví dvůr.
Lundberg sofia – Červený adresář
Doris je 96 let a má od roku 1928 tentýž adresář.
Žije sama v bytě v centru Stockholmu. Většina
jmen v adresáři je přeškrtnutá, jejich nositelé
zemřeli. Jednoho dne začne Doris vzpomínky
na své přátele z adresáře zapisovat, aby neodešly spolu s ní a mohla je předat Jenny.
Bellová Bianca – Sentimentální román
Sentimentální román není román, a už vůbec
ne sentimentální. Je drsný a ostrý jako nabroušené kanady. Dva lidé, dva vypravěči, jeden
den, dvě místa a dvě setkání se smrtí se stávají
spouští pro sestřih vzpomínek, zážitků, chybných závěrů a křivých zrcadel.
Třeštík Michal – Ledaže se pletu
Sbírka sebeironických postřehů od nejpopulárnějšího seniora, který baví český internet svým
pověstným ostrovtipem.
Torberg Friedrich – Teta Joleschová
Autor nás uvádí do kavárenského života Prahy
a Vídně 20. a 30. let, kde ještě přežívá útulná
a snášenlivá kultura mnohonárodního starého
Rakouska, kde se střední vrstva stále považuje
za spoluobčany a tráví neuvěřitelné tisíce hodin (často až do rána) v družných diskusích o lidech, kultuře a stavu světa.
Faludi Susan – Temná komora
Spisovatelka a novinářka Susan se dozví, že její
šestasedmdesátiletý otec se rozhodl pro operativní změnu pohlaví, aby pochopila jeho důvody, musí prozkoumat i nepříjemná, dlouho
skrývaná zákoutí rodinné historie.
Murakami Haruki – Komturova smrt
Bezejmenným vypravěčem románu je výjimečný portrétista, který dokáže vystihnout tvář člověka tak, aby se líbil sám sobě. Všechno funguje

téměř dokonale, dokud ho nenavštíví muž bez
tváře s žádostí o portrét. A dokud ho neopustí
jeho žena.
Vaněček Michal – Mlýn
Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu otci, že uchrání jejich mlýn a majetek
proti všem. Lze takový slib dodržet za všech
okolností? Může oddanost takovému závazku
odolat i mašinériím totalitních režimů? Zcela
ojedinělé zpracování neobyčejně silného životního příběhu rodiny z jižních Čech zahrnuje
časové období přes sto let.
pro zajímavost:
Gautam Michaela – Mé nepálské lásky
To, co začalo jako dobrodružství mladé holky,
která se rozhodla odjet do Nepálu zhubnout,
skončilo exotickým románkem a otevřením
dětského domova v Káthmándú. Michaela se
v prachu, smogu a špíně rozvojového velkoměsta snaží pomáhat už osm let.

tech sudetoněmeckých povstalců s československými ozbrojenými složkami. Naprostým
unikátem je podrobná fotografická dokumentace návštěvy Adolfa Hitlera na Českokrumlovsku v říjnu 1938.  adventni cas
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Motyka Grzegorz – Volyň 1943

6. 12. čtvrtek
1. Adventní čtení a téma „světlo“
18 hod. – Městská knihovna

Taubenhansl Vladislav – Kantor
Život na Šumavě a v Pošumaví nebyl nikdy jednoduchý. Zvlášť když s kantořinou začínáte těsně po únoru 1948.

13. 12. čtvrtek
2. Adventní čtení a téma
„vánoční ozdoby“
18 hod. – Městská knihovna

Rubínková Veronika – Prokletá a tajená místa Čech a Moravy
Existují místa, která v nás na první pohled vzbuzují nepříjemné pocity.

22. 12. sobota
ventni cas
3. Adventní
téma
mnyaad
Priječtení
„vánoční překvapení“
krasne vanocni svatky
10 hod. – Městská knihovna.
m roce

Lindgren Astrid – Válečné deníky 1939–1945
Její deník je tak komentářem k dobovým událostem i osobním záznamem toho, jak dramatické světové události ovlivňují životy nás
všech.
Lakosil Jan – Šumava 1938
Publikace přibližuje Šumavu a události roku
1938 pohledem ze strany tehdejšího nepřítele.
Nově objevené zpravodajské dokumenty z německých archivů odhalují zajímavá a mnohdy
překvapující fakta o situaci v příhraničí a o stře-
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ENGEL
STROM PŘÁNÍ
již potřetí

Opět po roce spouštíme akci, která baví a pomáhá!
Zaměstnanci společnosti ENGEL, pomáhají dětem z dětského domova Horní Planá. Každý si opět bude
moci zakoupit ozdoby v hodnotě 50/100/200 Kč a tím, že ozdobu následně symbolicky zavěsí na vánoční
stromek, udělá radost nejen dětem, ale i sobě. K dispozici jsou i speciální ozdoby, které vytvořily přímo
děti z dětského domova, které si zaměstnanci můžou nechat. Jejich cena je 300 Kč.

Akci odstartujeme na vánočním večírku 1. 12., strom následně převezeme na recepci firmy a ukončíme
ji 22. 12. Výtěžek z této akce opět po Novém roce předáme dětem v Horní Plané.

Kompletní nabídku aktuálně nabízených pozic najdeš na www.engel.cz
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim kolegům. Těšíme se na setkání!
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Znovu obnovuji činnost

Dopřejte odpočinek

tělu i duši
Nabízím masáže:

• klasické – sportovní, kondiční, relaxační
• speciální – medová, pomocí lávových kamenů, vzácných kamenů
(jaspis, ametyst, růženín, křišťál..), tělové svíce, havajská masáž LOMI-LOMI,
kineziotaping pro uvolnění svalů a jejich regeneraci

čištění oken čištění koberců a čalounění
ruční čištění aut

Aby si odpočinulo nejen tělo, nabízím také pohlazení pro duši:
karetní výklady, intuitivní písmo, energetické ošetření pomocí Shambally.

Tel: 728 185 820, 604 301 522

Možnost zakoupení
dárkových poukazů

inzerce bronec vizitky 90x64 mm.indd 1

Objednávky na tel. č.: 606 605 630
Náměstí 79, Vyšší Brod 382 73 (vedle KB)

9.10.2018 9:58:19

Po domluvě je možnost masáží i karetních výkladů v pohodlí Vašeho domova.
www.harmoniaspiralis.wixsite.com/andreastupkova
www.facebook.com/harmoniaspiralis/

Prodej - servis
mobily - elektronika - poè?taèe
herní poè?taèe na zak?zku
herní konzole a pøíslušenství
letákové akce každý mìsíc
služby satelitní televize
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• Celoroční brigáda – pokojská s možností recepční v Lipně nad Vltavou v penzionu Modrý jelen.
Tel. 775 869 381
• Přijmeme dentální hygienistku na zubní kliniku do Vyššího Brodu.
Pracovní poměr na zkrácený úvazek - dle dohody. Telefon 380 746 276,
mail: recepce@zahnpraxis.cz.

kompletní instalace již za 1 korunu

Kaplická 143
Vyšší Brod 38273
info@brodys.cz

Řádková inzerce

• Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozici ÚDRŽBÁŘ
Více informací a pohovory na adrese Lipno Lake Resort, Lipno nad
Vltavou č.p.302, PSČ 382 78 nebo emailu: milena@lipnolakeresort.cz,
na mob.: 725 339 343.
Electronic Service - Brodys

• Restaurace Soňa Studánky přijme pomocnou kuchařku ihned
do HPP. Volejte: 608 824 004.

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Advent a Vánoce až do Tří Králů
Vánocům předcházel advent, v němž se měli
lidé po celoročním pracovním shonu věnovat
podle příkazů církve více péče o svou duši.
Po večerech se celá rodina i s čeledí modlila
růženec, někdy však nechávali tuto společenskou chvilku jen na pátek. Během adventu se
od svátku svaté Kateřiny, tedy od 25. listopadu,
nekonaly žádné taneční zábavy a za nevhodné
se považovala i návštěva šenku. Tehdy se říkalo,
že „svatá Kateřina zavírá muzikanty do chléva“.
Noc z 30. listopadu na prvního prosince byla
nocí osudovou. Byla to Ondřejská noc, kdy se
lilo olovo, házel se za sebe střevíc a vdavek
chtivá děvčata si stoupla na postel a prosila
svatého Ondřeje, aby jim poslal ženicha.
V předvečer svaté Barbory, 4. prosince, obcházeli domy „Barborky.“ Byly to ženy a dívky
zahalené bílými prostěradly, s rouškou přes
obličej. V rukách nesly košíky s různými pamlsky, které rozdávaly dětem. Součástí jejich obchůzek byly také písně a říkánky, které se vyvinuly z barokních obchůzkových her. Na svatou
Barboru se dodnes řežou „barborky,“ které se
doma dávají do vody, aby do Vánoc rozkvetly.
Před sto lety to byly výhradně větvičky třešní.
Na počátku 20. století však ve Vyšším Brodě,
na rozdíl od okolních vesnic, již začínal chodit
Mikuláš s čertem a andělem, kterým muselo
každé dítě před obdarováním přednést básničku nebo zazpívat písničku.
V klášteře i ve farním kostele sv. Bartoloměje byly o Vánocích vždy vystaveny „betlémy“
a ve farním kostele se o Vánocích vždy hrála
hra o narození Krista, která se jmenovala Christkindlspiel. Jeho obsahem bylo nejen narození
Krista a jeho zvěstování, adorace pastýřů, ale
také cesta tří mudrců za betlémskou hvězdou
a Herodesovo povraždění neviňátek. Tuto vánoční hru upravil A. Pargerl a nazval jí v českém
překladu „Duchovní veselá hra o posvátném
vánočním čase. Ve Vyšším Brodě jí každoročně
nastudovali s dětmi i dospělými kantoři a farář.
Tedy Adolf Tietz a páter Felix Dick.
Vánoce se před sto lety ve Vyšším Brodě neslavily tak okázale jako nyní. Vánoční stromek
před sto lety ve Vyšším Brodě byl vzácností.
O Štědrém dnu se lidé postili. Dětem se slibovalo, že pokud dodrží půst, uvidí večer zlaté

prasátko. Hospodyně připravovala na Štědrý večer sice postní jídla, ale muselo jich být
dostatek. Štědrovečerní stůl zdobilo chvojí,
na stole stály ošatky a mísy jablek a ořechů.
Tradičním jídlem bývala hrachová polévka
a kuba, což byly omaštěné a v troubě upečené kroupy promíchané sušenými houbami.
Ke kubovi se podávaly uvařené sušené švestky
a hrušky. Na závěr štědrovečerní večeře bývala
na plátky nakrájená vánočka, proložená plátky másla a celé to bylo přelito medem nebo
sirupem. Část jídla od štědrovečerního stolu
dostával nejen dobytek, ale i drůbež, drobty
přišly do ohně v peci. Svůj díl dostala studna
a ovocné stromy v sadu, kam se dával kousek
housky a jablka.
Po večeři chodila celá rodina na slavnostní půlnoční mši. Po návratu z půlnoční mše se jedly
rorátní vuřty.
První vánoční svátek byl největším svátkem
roku a návštěva mše svaté byla samozřejmostí.
K obědu bývala vepřová kýta, upečená do zlatova. Na svatého Štěpána, tedy 26. prosince,
chodili po Vyšším Brodě koledníci s bukačem.
To byl soudek, který měl místo dna napjatou
kůži. Ve středu kůže byl upevněn svazek žíní,
který třen navlhčenými prsty vydával zvuk podobný hlasu ptáka bukače. Koledníci popřáli
hospodáři i hospodyni zdraví a štěstí v novém
roce a za to dostali ovoce a různé pamlsky.
V tento den si hospodáři nechávali v kostele
posvětit oves a mladí muži po sobě s oblibou
házeli ovsem a tento zvyk připomínal ukamenování svatého Štěpána. Na svatého Štěpána
bývala ve všech vyšebrodských hospodách
prvá taneční zábava od svátku svaté Kateřiny
Začínat rok prvním lednovým dnem je uměle
vytvořená nelogická dohoda. Pro naše předky
býval zlomem zimní rovnodennost a kolem
tohoto dne se soustředila řada pohanských
obřadů. V zemích severně od Alp, tedy i ve Vyšším Brodě a okolí, se tradičně za počátek roku
považoval až do doby husitské 25. prosinec. Trvalo až do 17. století, než byl prvý leden přijat
za stálý termín pro Nový rok.
Nový rok býval pro některé skupiny lidí vítanou příležitostí pro finanční přilepšení. Od renesance dostávali duchovní dárky od věřících
farníků, učitelé peníze za zpěv a hospodáři
odměňovali čeledíny a děvečky. Na Nový rok

se také chodilo koledovat. Pekařští tovaryši
v maškarách obcházeli domácnosti, zpívali a peroutkami od křídel husí ometali prahy
domů, nábytek a zejména obrázky. Koledovat
chodili i mládenci, převlečení za báby. V jedné ruce drželi husí křídlo a v druhé ruce měli
hrnek s kolomazí. Přistoupili k okénku a volali
„Dejte holky nebo vdolky!“ Děti se jich bály,
a tak maminky odpovídaly „Dáme raději vdolky než holky.“ Při podávání vdolku však selka
musela dávat pozor, aby namočené křídlo s kolomazí jí nenačernilo ruku, či dokonce obličej.
Svátkem Tří králů 6. ledna končí vánoční čas
a u křesťanů se tento den odstrojuje vánoční
stromeček. Hodně dlouho, až do odsunu Němců, se 7. ledna slavnostně rozsekal vánoční
stromek, jeho dřevem se zatopilo a na jeho
ohni se uvařila bílá káva. Tří králové se poprvé
objevují v evangeliu sv. Matouše a jmenovali
se Caspar, Melichar a Baltazar. Počáteční písmena C+M+B se po celá staletí psala spolu
s příslušným rokem svěcenou křídou na dveře. Někteří badatelé tvrdí, že C+M+B znamená
Christis mansionem benedical, což česky znamená Kristus nechť požehná tento příbytek.
Svátek Tří králů, nazývaný také Den světel,
byl plný pranostik a obyčejů. V bytě zapaloval každý obyvatel svíčky a sledoval, kam jde
kouř. Když šel kouř nahoru, tak po smrti přijde do nebe a když šel kouř dolů, tak přijde
do pekla. Tomu, komu dohořela svíce jako
první, ten z rodiny zemře nejdříve. Svěcenou
vodou vykropil hospodář proti myším a otravnému hmyzu celý dům a stáje. Věřilo se, že
večer na Tři krále se voda ve studni přeměňuje na víno. Na svátek Tří králů nemohl v domě
chybět mazanec „z medu a z mouky, do kterého se přidává zázvor.“
redakčně kráceno 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)

Vážení čtenáři,
máte-li doma různé historické dokumenty, fotografie nebo videa, se kterými se chcete podělit s ostatními, tak nás
můžete kontaktovat na e-mail:
info@loucovice-historie.cz.
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• 3. 11. – 31. 12. 2018, vestibul kina
KRÁLOVÉ ŠUMAVY
Výstava o agentech chodcích
• 30. 11. 2018 pátek, 16 hod., a 1. 12. 2018 sobota,
Květinářství Slávka Kottová
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ SE SLÁVKOU
– ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH VĚNCŮ
Vše potřebné si můžete pořídit na místě.
Bližší informace v Květinářství Slávka Kottová.
• 1. 12. 2018 sobota, 18 hod., Klub pod kinem
VÁZÁNÍ VÁNOČNÍCH VĚNCŮ
Přijďte si nazdobit věnce dle svých představ a nasát vánoční atmosféru. Počet míst je omezen, své místo si rezervujte
v květinářství Levandule na náměstí.
• 2. 12. 2018 neděle, 17 hod., Náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
symbolické zahájení adventu, hudební doprovod v podání
flétnového souboru ZUŠ Vyšší Brod
• 4. 12. 2018 úterý, 17 hod., Náměstí
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
balíček se jmenovkou dodejte do Infocentra během dne
či těsně před nadílkou
• 6. 12. 2018 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
1. ADVENTNÍ ČTENÍ NA TÉMA „SVĚTLO“
s sebou: velký polštář, přezůvky a dobrou náladu
vstupné: 50 Kč
• 9. 12. 2018 neděle, 11 – 17 hod., Kino
VÁNOČNÍ INSPIRACE
TRH s drobnými dárečky, DĚTSKÁ VÁNOČNÍ POHÁDKA
Jak čertík psal vánoční přání, vánoční dílna
– Dopis Ježíškovi, VEPŘOVÉ HODY – přijďte ochutnat
skvělou prdelačku, jitrnice, jelítka, ovar a další speciality.

Kabaret u Váňů
pátek 11. 1. 2019
Hudební komedie Člověk ze sklepa na motivy
hry Jiřího Suchého Člověk z půdy. Začátek
představení 19.36 hod., odjezd z Vyššího Brodu
v 18hod. Cena je 200,-Kč/osoba. Přihlaste se
v Infocentru NEJPOZDĚJI do 15. 12. 2018.
Počet míst je omezen velikostí kabaretu!

• 12. 12. 2018 středa, 18 hod, Náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
• 13. 12. 2018 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
2. ADVENTNÍ ČTENÍ NA TÉMA „VÁNOČNÍ OZDOBY“
s sebou: velký polštář, přezůvky a dobrou náladu
vstupné: 50 Kč
• 17. – 18. 12. 2018 pondělí – úterý, 15 – 18 hod.,
Areál městské kotelny
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
• 20. 12. 2018, čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
PIRIPKURA
Festivalový film
Vstupné: zdarma
• 22. 12. 2018 sobota, 10 hod., Městská knihovna
3. ADVENTNÍ ČTENÍ NA TÉMA „VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ“
s sebou: velký polštář, přezůvky a dobrou náladu
vstupné: 50 Kč
• 22. 12. 2018 sobota, 18 hod., Náměstí
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
slavnostní předání Betlémského světla. Zpěv koled
a vánočních písní v podání vyšebrodského pěveckého
sboru Collegium portative
• 5. 1. 2019 sobota, 18 hod., Náměstí
ROZLOUČENÍ S VÁNOCEMI – PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ
poslední zpěv koled
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího vydání
je v pondělí 17. 12. 2018 do 12 hodin.

Piripkura
Režie: Mariana Oliva Renata Terra, Bruno Jorge / 2017 /
81 min /Brazílie/
Uprostřed Amazonie žijí poslední dva původní obyvatelé
pralesního kmene Piripkura. Jejich nejcennějším majetkem je oheň a jejich přežití závisí na osudu džungle, kterou obývají.
Jair Candor je koordinátor projektu na ochranu deštného pralesa. Společně se štábem podniká cesty do hlubin
džungle, aby se tu setkal s Pakyîem a Tamanduou – posledními členy kmene Piripkura. Těm se jako jediným
podařilo přežít střet s dřevařskými firmami, které likvidují
kus po kusu amazonské pralesy. Do civilizace se tato dvojice vydává pouze v případě, že jim vyhasne oheň. Film je
důležitým svědectvím o tom, že uprostřed pralesa stále
žijí příslušníci domorodých kmenů. Tato skutečnost totiž
jako jediná legálně brání úplné devastaci zbytku amazonských pralesů.
Zveme na promítání
festivalového filmu
20. 12. 2018 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

