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 Klášterní koncerty

Červenec – srpen 2017
Více na str. 12

 Kuriózní plavidla

2. 9. 2017, 13.27 hod.
45. plavba

Svatobartolomějský
trh a pouť
Tradiční řemeslný trh
s bohatým kulturním
programem
a zábavou pro děti.

 Křížové cesty v krajině

3. 7. – 30. 9. 2017, vestibul kina
Více na str. 23

Rozzářený den prvňáčků

D
Vážení a milí čtenáři!
Na letošní léto jsme
připravili novinku
ve vydávání zpravodaje v podobě letního
dvojčísla, které právě
držíte ve svých rukou.
Kromě různých informací tak máte celkový letní program k dispozici hezky pohromadě.
V programu nechybí ani letos Klášterní
koncerty, na které přijala pozvání skutečně zvučná jména. Známá rocková skupina Satisfucktion odehraje exkluzivně
ve Vyšším Brodě akustický koncert, přijede
i legendární Vladimír Merta i se svými
hosty. Výjimečným zážitkem budou určitě
oba koncerty ve sklepeních kláštera, kde
vystoupí světoznámí hudebníci, nejprve
kytarový virtuos Lubomír Brabec a následně vynikající jazzový muzikant Jiří Stivín. Neobyčejné vystoupení Vás čeká také
v klášterní zahradě, kde bude koncertovat
se svým programem „Na hubu“ Ondřej
Ruml, který se v poslední době objevoval
často v televizi při soutěži Tvoje tvář má
známý hlas.
Samozřejmě nepřijdete ani o tradiční
Svatobartolomějský trh a pouť, který
proběhne 19. srpna. V jeho bohatém programu si vybere stejně jako každý rok celá
rodina. Můžete se těšit na různá vystoupení, ať už pohádková, nebo hudební, různé
dílny, atrakce nebo čistě jen na nákup
na trhu. Bez Letos navíc bude možné navštívit třeba i čajovna. Pouť by nebyla poutí ani bez soutěže jedlíků knedlíků.
Novinkou pro celou oblast Lipenska jsou
letní cyklobusy, které budou spojovat celý region od Rožmberku až po Novou Pec
a budou zajíždět například i na Sv. Tomáš.
Podrobnější informace se dozvíte uvnitř
tohoto vydání.
Užívejte si léta a prázdninové pohody! 


Jan Straka,
za redakci VZ

Restaurace „Soňa“
Studánky
hledá do stálého pracovního poměru:

– servírku
– číšníka
tel.: 608 824 004
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ne 1. června Klub pod kinem hýřil nadšením prvňáčků vyšebrodské základní školy.
Ti se připravovali na odpolední vystoupení pro
své nejbližší. Chtěli jim představit vše, co se
během celého školního roku naučili.
Náplní programu byly básničky, písničky, tancování, tělocvik, četba pohádek a vše za jejich stálých úsměvů. Nechybělo tu ani pestré
a skvělé pohoštění pro všechny zúčastněné
a především pro účinkující. O to se postaraly
maminky prvňáčků. Děkujeme jim!
Celý den a hlavně podvečer byl velmi vydařený! Děti se předvedly ve své nekonečné spontánnosti. Byly opravdu úžasné!

Čtvrteční Den dětí byl zakončen skotačením
prvňáčků. Největší potlesk však sklidil paní učitelkou navržený sobotní výlet společně rodiči
na raftech. A jaká byla odpověď? S takovým
množstvím radostných a veselých emocí se
Klub asi ještě nesetkal! J
Za zapůjčení prostorů bychom chtěli poděkovat vyšebrodskému infocentru, a to především
paní Ditě Kaiserové, bez nichž by se takto vydařený den nemohl uskutečnit.
Děkujeme! 

Jarka Trojáková, třídní učitelka

Praktický lékař ve Vyšším Brodě
MUDr. MONIKA BRUDNOVÁ NEKONČÍ!!!
Vážení občané Vyššího Brodu a okolí,
ráda bych touto cestou vyvrátila nepravdivé řeči kolující městem o ukončení mé ordinace a ujistila Vás, že nadále poskytujeme a budeme poskytovat zdravotní služby praktického lékaře v ordinaci ve Vyšším Brodě.
Jistě jste zaregistrovali, že od 1. 4. 2017 došlo k částečnému omezení ordinačních hodin. Avšak
již následující měsíc jsme s pomocí paní dr. Mrázové a sestřičky paní Majštíníkové výrazně posílili
na 3x týdně, s tím, že v pondělí ordinujeme vždy od rána až do 18 hod. Rozsah a poskytování
zdravotní péče se nemění. Výhledově budeme poskytovat zdravotní péči opět 5x týdně v plném
rozsahu v ordinaci Vyšší Brod.
Vzhledem k tomu, že Vás již mnohé po zdravotní stránce znám, doufám, že se v ordinaci opět
setkáme a budeme nadále spolupracovat! 
MUDr. Monika Brudnová a její kolektiv
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VIZ. ROZPIS NA DVEŘÍCH DO ORDINACE
ORDINAČNÍ HODINY ORDINACE MÍRU 164, VYŠŠÍ BROD
Lékař: MUDr. MONIKA BRUDNOVÁ, MUDr. EVA MRÁZOVÁ
Zdravotní sestra: HANA SOLFRONKOVÁ, MARIE MAJŠTINÍKOVÁ
STEJNÝ TEL.: 731 305 760
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:00 – 9:00 (náběry) 9:00 – 12:00
7:00 – 12:00
zavřeno
7:00 – 10:00 10:00 – 13:00 objednaní
zavřeno

14:00 – 18:00 objednaní
12:00 – 14:00 objednaní

Nezapomeňte, že ZAREGISTROVANÍ můžete být pouze u jednoho praktického lékaře!!!

Poděkování za tříděný sběr odpadů
Ke konci roku 2016 bylo v systému EKO-KOM
zapojeno 20 586 firem a 6 114 obcí. Vzhledem
k této spolupráci má již možnost třídit odpad
99 % obyvatel ČR a k dispozici mají kvalitní
a dostatečně hustou sběrnou síť, která se řadí
k nejlepším v Evropě. Aktuálně je v ČR zhruba
307 000 nádob na třídění odpadu. Celkově se
v roce 2016 v ČR vytřídilo a předalo k využití
a recyklaci přes 793 tisíc tun obalových odpadů z 1 032 820 tun obalů uvedených v témže
roce výrobci na trh a zároveň se ušetřilo 19,7
mil. GJ energie. Za uplynulý rok každý obyvatel ČR vytřídil 56 kg papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů.
Krátce bychom vás seznámili s výsledky našeho města v systému EKO-KOM za rok 2016.
Celkově jsme za uplynulý rok vytřídili a předali k dalšímu využití 112,623 t odpadů,
za které naše město obdrželo od společnosti
EKO-KOM, a. s., částku ve výši 221 930 Kč, která
bude využita v oblasti odpadového hospodářství.

S

polečnost EKO-KOM, a. s., byla založena
v roce 1997 deseti průmyslovými podniky.

V roce 1999 byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi obalovým průmyslem a MŽP o způsobu zajištění zpětného odběru a využití obalových odpadů. Aktuálně zajišťuje Autorizovaná

obalová společnost EKO-KOM, a. s., provoz
systému zpětného odběru, recyklace a využití
obalového odpadu prakticky v celé ČR. Za 20
let činnosti EKO-KOMU vzrostla míra recyklace
obalů ze 17 % na 77 %, podařilo se vytřídit 8,7
mil. tun obalového odpadu a díky předchozím
skutečnostem zachránit 303 km² přírody.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2016, kterých jsme dosáhli ve
Vyšším Brodě, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí.
Vám, kteří se podílejí na sběru a třídění odpadu, patří velké poděkování! 
Odbor životního prostředí MěÚ ve Vyšším Brodě

Přechod u školy bude bezpečnější díky dotaci ČEZ
V

horní části vyšebrodského náměstí započala v červnu výstavba nového veřejného osvětlení. Nově bude osvětlen přechod
pro chodce přes hlavní silniční tah. Na tuto
část stavby osvětlení získalo město Vyšší Brod
dotaci od Nadace ČEZ z grantového programu Oranžový přechod pro rok 2017 ve výši
111.000 Kč. Druhá část stavby pak rozšiřuje
osvětlení chodníku podél parkovacích míst.
„Celkové náklady na obě části by se měly
pohybovat ve výši cca 500 tisíc korun.. Stavební práce stále probíhají a po jejich dokončení proběhne očekávané slavnostní předání
stavby, které bude oznámeno na webových
stránkách města,“ doplňuje místostarostka Eva
Maštalířová. 
Jstr

Foto: město Vyšší Brod / J. Straka
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Naplánované investice, opravy a rekonstrukce
se postupně realizují
P

ři schvalování rozpočtu na letošní rok jsem
poukazoval na to, že objem finančních prostředků na investice, opravy a rekonstrukce
městského majetku jsou historicky nejvyšší
a realizace vytýčených cílů bude vyžadovat
zvýšené pracovní nasazení všech zaměstnanců úřadu a iniciativní zapojení všech volených
funkcionářů.

Jak se nám daří naplňovat naše cíle nechám
na vašem zvážení:
Koncem loňského roku byla městu od zhotovitele předána akce „Vyšší Brod – odkanalizování
lokality Těchoraz (2. etapa)“. Drobné nedodělky
byly po dohodě se zhotovitelem odstraněny
po zlepšení klimatických podmínek a 30. 5.
2017 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním
stavby. O kolaudaci stavby požádalo město již
2. 1. 2017. V rámci této etapy se podařilo vybudovat kanalizační řad v celé lokalitě Těchoraz.
Oproti původnímu projektu a na základě dohody s provozovatelem vodovodů a kanalizací,
firmou Čevak a.s., realizační firmou POstavPO
s.r.o. a vstřícného jednání s obyvateli objektů
čp. 26, 27, 33, a 34 se podařilo kanalizační řad
ještě rozšířit. Postupně se na kanalizační řad
připojily i další objekty a firmy působící v této
lokalitě.
Dle harmonogramu probíhaly práce na další důležité stavbě v místní části Studánky. Firma
Ekomonitor s.r.o. Chrudim dokončila dílo „Vyšší
Brod, Studánky – intenzifikace ČOV“, které zahrnovalo značné stavební úpravy na samotném objektu ČOV, výměně nátokového a odtokového potrubí, a hlavně kompletní výměnu
elektro části, technologie a strojního vybavení.
V současné době probíhají práce na oplocení
celého areálu a povrchových úpravách okolního terénu. Intenzifikace ČOV byla nutným
předpokladem k dalšímu rozvoji této místní
části. Značnou část nákladů ve výši 1 742 000
Kč pokryla dotace z Ministerstva zemědělství.
Z rozpočtu JčK jsme obdrželi 349 000 Kč a zbývající finanční prostředky do výše 3 485 000 Kč
pokrylo město ze svého rozpočtu.
Největší investiční akce letošního roku pod
názvem „ZTV Vyšší Brod – Pod vodojemem“
zdárně pokračuje a do konce měsíce listopadu
se naši stavebníci dočkají 14 nových zasíťovaných stavebních parcel. Stavba zahrnuje celkem 8 stavebních objektů (01 – komunikace
a chodníky, 02 – kanalizace a přípojky, 03 – vodovod, přeložka vodovodu a přípojky, 04 – STL
plynovod a přípojky, 05 – Kabelové rozvody
veřejného osvětlení, 06 – Kabelový rozvod NN,
07 síť elektronických komunikací a objekt 08
–opěrná zeď) Celkové náklady stavby včetně
DPH by se měly pohybovat na částce kolem
14 500 000 Kč.
Na další důležitou výzvu muselo město
neprodleně reagovat po sdělení SÚS Jihočeského kraje. SÚS JčK sdělila městu termín realizace dlouhodobého záměru rekonstrukce
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komunikace II/163 v úseku Herbertov – Vyšší Brod. V úseku od odbočky k řadovým garážím v Kaplické ulici až k objektu č.p. 120
pod klášterním rybníkem dojde v podzimních
měsících k celkové rekonstrukci vozovky včetně podkladních vrstev. Vzhledem k tomu, že
v průběhu této rekonstrukce by mohlo dojít
k poškození a častým poruchám na starém litinovém vodovodním řadu, přistoupilo město
společně s provozovatelem, firmou Čevak a. s.,
k výměně tohoto potrubí. Na rekonstrukci vozovky obdržela SÚS JčK prostředky z EU. Zásah
do nových povrchů vozovky v případě poruchy
na vodovodním řadu by nebyl v průběhu následujících 5 let jednoduchý. Stav vodovodního
řadu v Kaplické ulici byl již havarijní i vzhledem
k dopravní zatíženosti.
I na tomto místě musím opětovně poděkovat provozovateli vodovodů a kanalizací,
společnosti Čevak a. s., za pracovní nasazení.
Ve značně zkráceném termínu se podařilo vyměnit 300 m původního padesát let starého
litinového potrubí, které bylo na hranici své
životnosti.
Všechny příčné překopy vozovek a nutné odstávky vody byly realizované v nočních
hodinách s co možná nejmenším dopadem
na obyvatele města a motoristy.
Práce na rekonstrukci silnice v uvedeném
úseku začnou až po dokončení další důležité
stavby, a to rekonstrukce mostu ev. č. 163 – 024
za Vyšším Brodem (za čerpací stanicí Benzina).
Z uvedeného důvodu se omlouváme všem občanům za provizorní stav povrchů silnice II/163.
Vzhledem ke stavu vozovky, opěrné zdi a chodníku v úseku pod klášterem uzavřelo město
Smlouvu o společnosti s Jihočeským krajem
prostřednictvím SÚS Jihočeského kraje, která
hospodaří s majetkem kraje. Po vzájemné dohodě došlo k rozdělení celé akce na jednotlivé
stavební objekty. Město Vyšší Brod bude investorem těchto stavebních objektů:
SO – konstrukce chodníku, veřejné osvětlení
SO – případné další objekty vyvolané stavbou,
nezbytné k vlastní realizaci.
V měsíci červnu byla dokončena oprava místní
komunikace na Mlýnce, s kterou se započalo již
v minulém roce.
O dalších důležitých investičních akcích, které
se realizují v současné době (osvětlení přechodů pro chodce a rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukci kašny na náměstí, parkoviště
u č.p. 311, výstavbě sportovního hřiště u ZŠ,
dětských hřišť), změně užívání v 2. NP zdravotního střediska, opravách bytového fondu, hřbitovní zdi atd. vás budu podrobně informovat
v dalších číslech Vyšebrodského zpravodaje. 
Ing. Milan Zálešák
starosta

Získané dotace
V článku pana starosty jste se dozvěděli
o realizovaných a probíhajících investičních
akcích města. Kromě samotných přípravných prací souvisejících s výstavbou jsme
v zimních měsících zpracovávali žádosti
o různé dotace. U velké většiny podaných
žádostí jsme byli úspěšní, a tak jsme vlastními silami pomohli navýšit příjem města
o více než 3 887 000 Kč.
Pro pečovatelskou službu a sociální
práci jsme pro letošní rok získali od Ministerstva práce a sociálních věci dotaci
ve výši 521 000 Kč a od Jihočeského kraje
838 000 Kč. S Jihočeským krajem máme
dále uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na tyto další akce: na projektovou dokumentaci cyklostezky ve výši 250 000 Kč,
na pořízení schodišťové sedačky s elektropohonem do zdravotnického střediska
ve výši 150 000 Kč, na nové svislé dopravní
značení ve výši 200 000 Kč a pro jednotku sboru dobrovolných hasičů příspěvek
na pořízení plovoucího čerpadla ve výši
38 000 Kč. Jihočeský kraj nám dále přispěje
na nové webové stránky informačního centra částkou 60 000 Kč a na pořádání klášterních koncertů částkou 20 000 Kč. Jako
každoročně se nám podařilo získat dotaci
z Programu obnovy venkova, letos konkrétně ve výši 200 000 Kč na opravu střechy objektu čp. 38 ve Studánkách.
V letošním roce se nám podařilo získat rekordně vysoký příspěvek 1 610 000 Kč
z Ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ. Tato částka bude rozdělena mezi
Město Vyšší Brod, Římskokatolickou farnost
Vyšší Brod a Cisterciácké opatství na opravu
objektů zapsaných v seznamu kulturních
památek.
Dále jsme podali žádost do Operačního
programu životního prostředí na dovybavení sběrného dvora. Žádost prošla formálním
hodnocením, nyní čekáme na rozhodnutí.
V případě podané žádosti na Ministerstvo
pro místní rozvoj na opravu místní komunikace na Hrudkově byla také naše žádost
shledána v pořádku, neboť jsme se dostali
do pozice náhradníka. Nebudou–li některé
obce akce realizovat, mohli bychom získat
dotaci ve výši 1 mil. Kč. Bez ohledu na to,
jak tyto dvě poslední žádosti dopadnou,
je zřejmé, že naše žádosti byly zpracovány s velkou pečlivostí a vycházely z kvalitně
připravených podkladů. Všem spolupracovníkům, kteří se na podávání žádostí o dotace spolupodíleli, za jejich práci děkuji. 
Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ.

Informace
z úřadu
Sociální odbor
Členění:
Vedoucí odboru 1 ( vykonává sociální práci odboru – úvazek 0,7 a práci
sociálního pracovníka pro pečovatelskou službu – úvazek 0,3)
Referentka 1
Činnost:
Odbor zabezpečuje agendu sociální práce a zabývá se poskytováním
sociální pomoci osobám různých cílových skupin, jako např.
– osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
– oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
– osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
– osoby ohrožené sociálním vyloučením
– osoby ohrožené rizikovým způsobem života
– osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
– osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy /jednotlivci,
rodiny s dětmi …./
Realizuje sociální práci, vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, zajišťuje krizovou, potravinovou
a věcnou pomoc. Dále pracovnice odboru aktivně vyhledávají osoby
v jejich přirozením prostředí, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo
se již v hmotné nouzi nacházejí, zde postupují podle zákona č.111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Prostřednictvím sociální práce odbor klientům zajišťuje zejména:
pomoc při uplatnění práv a zákonných nároků, pomoc při hledání zaměstnání, podporu, základní a odborné sociální poradenství, doprovázení klienta, dohled nad klientem, zajištění náhradního bydlení nebo
ubytování, případně umístění v ústavní péči, zajištění a poskytování
věcné a potravinové pomoci, navázání kontaktu s poskytovatelem další
pomoci, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi a dalšími navazujícími organizacemi a úřady, službami
nebo odborníky při řešení životní situace klienta, zajišťuje pomoc při
jednání s věřiteli.
Průběžně provádí místní šetření a depistážní činnost. Vypracovává podkladové zprávy pro další instituce. Dodržuje etické zásady, ustanovení
zákona o ochraně osobních údajů, interní předpisy, pokyny a všechna
další opatření, která byla přijata z důvodu zajištění ochrany osobních
údajů. Nakládá s osobními údaji klientů a je oprávněn je používat
v souvislosti s výkonem svojí pracovní činnosti. Veškeré informace
o provedené sociální práci s klientem, situační intervence se evidují
do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka“ v Jednotném
informačním systému, dále je vedena spisová dokumentace a evaluace.
Uvedené činnosti vykonává odbor i pro ostatní obce, tj. pro Rožmberk
nad Vltavou, Malšín, Loučovice, Lipno nad Vltavou a Přední Výtoň.
Odbor zpracovává údaje pro souhrnné statistiky sociální práce a pečovatelské služby a podává žádosti o dotace, případně granty. Podílí se
na komunitním plánování a preventivní činnosti.
V případě vzniku povinnosti vykonává funkci opatrovníka.

Telekontaktní tísňovou péči zajišťuje odbor formou pohotovostí, kterou
vykonává 1 pracovník na základě dohody o provedení práce.
Statistika činnosti sociální práce
Název úkonu, činnosti
Počet
Jednorázoví klienti (rodiny)
111
Dlouhodobí klienti (rodiny)
73
Intervence1256
Celková doba intervencí
363 hod.
Počet spolupracujících organizací
19
Ustanovení zvláštního příjemce dávek sociálního zabezpečení
0
Opatrovnictví0
Klienti telekontaktní péče
4
Odbor kromě sociální práce koordinuje a zajišťuje pečovatelskou službu
prostřednictvím 4 pečovatelek a vede spisovou dokumentaci. V roce
2016 došlo k navýšení počtu pečovatelek o jednu pečovatelku, a to z důvodu nárůstu počtu klientů a poskytovaných úkonů.
Vede pořadník pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a zároveň vedoucí odboru je pověřena Radou města přidělováním těchto
bytů se souhlasem MěÚ Český Krumlov. V roce 2016 i nadále odbor realizuje aktivizační činnosti v domě s pečovatelskou službou, jejíž výsledky
je možné shlédnout na pravidelných výstavách. K výkonu této činnosti
zajišťuje a využívá také sponzorské dary. V rámci aktivizačních činností
senioři v DPS pečují o květinové záhony a květinovou výzdobu oken
a pergoly. Již druhý rok po sobě se umístili na 1. místě v soutěži pořádané městem.
Ve spolupráci se společností ICOS Český Krumlov, o.p.s. byla v kanceláři
Domu s pečovatelskou službou zřízena bezplatná právní poradna, která
má otevírací dobu každý lichý týden v úterý od 8 – 11 a od 12 – 15 h.
V rámci prevence zajišťuje odbor pořádání přednášek a dále zajišťuje
propagaci sociální práce a dostupných sociálních služeb mezi cílovou
skupinou.
Statistika činnosti pečovatelské služby
Název úkonu, činnosti
Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou
Klienty pečovatelské služby
Výkon pečovatelské služby
Rozvezené obědy
Vyprané a vyžehlené prádlo

Počet
2
74
4764 hod.
9269
305 kg

Kromě dotace ve výši 818 800 Kč na pečovatelskou službu jsme za poskytování služeb od klientů získali 172 000 Kč. Celkové výdaje na pečovatelskou činnost byly ve výši 1 134 756 Kč.
Statistika ostatní činnosti
Název úkonu, činnosti
Pořádání přednášek pro seniory
Výstava seniorských prací
Aktivizační činnost
Příspěvky do zpravodaje
Předložené materiály do RM a ZM

Počet
4
2
260
13
6

Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ
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Soubor usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 23 .5. 2017
K bodu: 1.Určení ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu pí H. Voráčkovou a p. R. Ouředníka a zapisovatele p. J. Straku.
K bodu: 2.Schválení programu jednání ZM
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.2.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
doplnění programu zasedání zastupitelstva
města o bod č. 29 Smlouvy o smlouvách budoucích na pozemky ZTV – Pod Vodojemem.
II. schvaluje
doplnění programu zasedání zastupitelstva
města o bod č. 30 Stížnost na postup při pořizování nového ÚP.
III. schvaluje
doplnění programu zasedání zastupitelstva
města o bod č. 31 – Výběr dodavatele a schválení uzavření SOD – hřiště
IV. schvaluje
rozšířený program 22. zasedá í zastupitelstva
města Vyšší Brod.
K bodu: 3.Kontrola usnesení z předcházejících zasedání ZM a RM od 08.02.2017
do 03.05.2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu usnesení z předchozích zasedání ZM
a usnesení z RM od 08.02.2017 do 03.05.2017
K bodu: 4. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.4.1:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
přijetí neinvestiční dotace od Jihočeského
kraje na zajištění projektu „Klášterní koncerty
2017“ ve výši 20.000 Kč.
II. bere na vědomí
přijetí investiční dotace od Jihočeského kraje
na zajištění projektu „pořízení plovoucího čerpadla“ pro JSDHO ve výši 38.000 Kč.
III. bere na vědomí
přijetí investiční dotace od Jihočeského kraje
na zajištění projektu“ Projektová dokumentace
cyklostezky Vyšší Brod“ ve výši 250.000 Kč.
IV. bere na vědomí
neinvestiční dotaci poskytnutou z kapitoly 313
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– MPSV státního rozpočtu na rok 2017 na výkon sociální práce ve výši 521 000 Kč.
V. bere na vědomí
dohodu s Úřadem práce České republiky
za účelem vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veř. prospěšných prací.
K bodu: 5. Schválení dotace Square Dance
Club Šumaváček, spolek
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.5.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši
15.000 Kč na zvýšení taneční úrovně členů
klubu návštěvami seminářů za účasti jiných
lektorů a jiných tanečníků Square Dance Clubu
Šumaváček, spolku, č.p. 276, 38276 Loučovice,
IČ:26529297
II. schvaluje
v souladu s ustanovením §85 písm. c) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Vyšší
Brod, Míru 250, 38273 Vyšší Brod, IČ:00246191
a Square Dance Club Šumaváček, spolkem, č.
p.276, 38276 Loučovice, IČ: 26529297
III. ukládá
Evě Procházkové, vedoucí finančního odboru, do 30. 6. 2017 vypracovat veřejnoprávní
smlouvu o přidělení dotace dle bodu II.

do 30. 6. 2017 zpracovat podklady pro uzavření půjčky a smlouvu pro uzavření půjčky dle
bodu I.
K bodu: 8. Půjčka z FRB
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.8.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
půjčku z FRB ve výši 170.000 Kč. Splatnost 3 roky, tj. počet splátek 36, úroková sazba ve výši
2 % p.a. Finanční odbor posoudil žádost a neshledal důvody k neposkytnutí půjčky.
II. ukládá
Evě Procházkové, vedoucí finančního odboru,
do 30. 6. 2017 zpracovat podklady pro uzavření půjčky a smlouvu pro uzavření půjčky dle
bodu I.
K bodu: 9. Rozpočtové opatření č.4/2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.9.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 4/2017, které se týká
úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům,
výdajům a financování. Příjmy: 1.193.400 Kč, výdaje: 3.150.500 Kč a financování 1.957.100 Kč.

K bodu: 6. Půjčka ze sociálního fondu

K bodu: 10.Závěrečný účet města Vyšší Brod
za rok 2016

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.6.1.:
zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.10.1.:
zastupitelstvo města

I. schvaluje
půjčku ze sociálního fondu zaměstnanců
Města Vyšší Brod ve výši 20.000 Kč na rekonstrukci domu a nákup bytového zařízení.
II. ukládá
Evě Procházkové, vedoucí finančního odboru,
do 30. 6. 2017 zpracovat podklady pro uzavření půjčky a smlouvu pro uzavření půjčky dle
bodu I.

I. schvaluje
a) závěrečný účet města Vyšší Brod za rok 2016
b) vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Vyšší Brod za rok 2016 podle §17
odst. 7 písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, s výhradou.
II. schvaluje
úpravu bodu 1 a) přílohy č. 12 k závěrečnému
účtu za rok 2016 tak, že bod 1 a) zní: Dbát
na včasné provádění rozpočtových opatření.
Schvaluje a přijímá opatření, potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků podle přílohy
č. 12.
III. ukládá
Evě Procházkové, vedoucí finančního odboru,
do 8. 6. 2017 zaslat na KÚ JČK opatření přijatá
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků podle
přílohy č. 12.

K bodu: 7.Půjčka ze sociálního fondu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.7.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
půjčku ze sociálního fondu zaměstnanců Města Vyšší Brod ve výši 20.000 Kč na vybavení
bytu.
II. ukládá
Evě Procházkové, vedoucí finančního odboru,

K bodu: 11. Schválení účetní závěrky Města
Vyšší Brod za rok 2016

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.11.1.:
zastupitelstvo města
I. 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 účetní závěrku města Vyšší Brod za účetní období 2016
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016. Výsledek hospodaření ve výši +32.982.773,56 Kč
bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
II. ukládá
RM provést revizi stavu účtu 042 – pořízení
investic a podat návrh ZM pro vyřazení starých
projektů, jejichž realizace je překonána.
K bodu:12. Výroční zpráva městského úřadu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti městského úřadu
Vyšší Brod za rok 2016.
K bodu: 13. Vyřízení stížnosti ze dne
28. 3. 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
bere na vědomí
vyřízení stížnosti zaměstnanců technických
služeb.
K bodu: 14. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 (č.j. )
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.14.1.:
zastupitelstvo města
I. vydává
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu Základní a Mateřské školy
Vyšší Brod.
II. ukládá
Mgr. Vladimíře Račákové, tajemnici městského úřadu, do 31. 5. 2017 zveřejnit vyhlášku
č. 1/2017 na úřední desce a zaslat vyhlášku
na MVČR.
K bodu: 15. Informace o stavu likvidace
Dobrovolného svazku Vyšebrodsko
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zprávu o výmazu Dobrovolného svazku Vyšebrodsko – v likvidaci IČ 0535558 z registru

dobrovolných svazků obcí, vedeném Krajským
úřadem Jihočeského kraje ke dni 11.04.2017.
II. bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 Dobrovolného svazku Vyšebrodsko, IČ 70535558. K bodu: 16.Zřízení kamerového bodu na monitorování dětského hřiště
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.16.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
starostu města zpracováním podkladů pro potřebu umístění dalšího kamerového bodu a vyhodnocení využívání kamerového systému.
Termín – do příštího jednání ZM.
K bodu: 18.Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 412/1 a 414/2 V k.ú. Vyšší
Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.18.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 412/1
o výměře 50 m² a pozemku parc. č. 414/2 o výměře 73 m² v k.ú. Vyšší Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov za cenu 100 Kč/ m², předem
určenému zájemci. Nabyvateli budou přičteny
náklady s prodejem nemovitosti spojené.
II. ukládá
Eva Maštalířové, místostarostce, do 10. 6. 2017
zveřejnění záměru prodeje dle bodu I. na úřední desce Města Vyšší Brod.
K bodu: 19. Prodej pozemku parc. č. 65/19
a dílu „a“, odděleného od pozemku parc. č.
65/10 v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.19.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 65/19 o výměře 6 m²
a dílu „a“ z pozemku parc. č. 65/10 o výměře 43
m². Nemovitosti jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
za cenu 100 Kč. Nabyvatelům budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
65/13
II. schvaluje
znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc.
č. 65/19 o výměře 6 m² a dílu „a“ z pozemku
parc. č. 65/10 o výměře 43 m², a pozemku
65/13 o výměře 152 m² v k.ú. Vyšší Brod.
III. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 30. 6. 2017
připravit smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I.

K bodu: 22. Směna pozemků
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.22.1.:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
vyjádření Mgr. Víta Karafiáta, jednatele JS
GROUP a.s. Kaplická 300, 381 01 Český Krumlov, k navržené směně pozemků mezi Městem
Vyšší Brod a Ing. Janem Štěpánem.
K bodu: 23.Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1194/5.
v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.23.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na prodej části pozemku parc. č. 1194/5 o výměře 954 m² v k. ú. Vyšší Brod /dle GP č. 1019–
21/2016 pozemku p. p. č. 1194/12/, který je zapsánna listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště
Český Krumlov.Budoucí kupující zaplatí zálohu
na úhradu kupní ceny ve výši 100.000 Kč.
II. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 15. 6. 2017
připravit smlouvu dle bodu I.
K bodu: 24. Stanovení termínu pro podpis
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky pod Vodojemem
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.24.1.:
zastupitelstvo města
I. určuje
termín, do kterého mají být podepsány smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě
Pod Vodojemem. Termín podepsání smlouvy
o smlouvě budoucí kupní je do: 30.06.2017.
Pokud žadatel nepodepíše smlouvu o smlouvě
budoucí kupní do stanoveného termínu, bude
pozemek nabídnut novému zájemci.
II. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 31. 5. 2017 vyrozumět
vybrané žadatele o termínu pro uzavření smluv
o smlouvách budoucích.
K bodu: 25.Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č.
65/9 a 80/7 v k.ú. Vyšší Brod. (č.j. )
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo u s n e
s e n í č. 2017.22.25.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě
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budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
kanalizační přípojky k domu č. p. 246, část obce
Vyšší Brod, který je součástí pozemku parc. č. st.
335 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním
území Vyšší Brod. Přípojka na pozemcích 65/9
a 80/7 v k. ú. Vyšší Brod. Smlouva mezi Městem
Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (budoucí povinný) a žadatelem, a to za jednorázovou
úplatu 500 Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Číslo smlouvy 3–38=2017.22.25.1.
II. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 30. 6. 2017 připravit
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu I.
K bodu: 26. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1725/1 v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.26.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, znění a uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro stavbu „Výměna topných rozvodů včetně
předávacích staveb Vyšší Brod“ na pozemku
parc. č. 1725/1 v katastrálním území Vyšší Brod.
Mezi Jihočeským krajem, U zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650,
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ
70971641, DIČ CZ70971641 (budoucí panující)
ve prospěch města Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ CZ00246191
(budoucí oprávněný), a to bezúplatně. Číslo
smlouvy 3–36=2017.22.26.1.
II. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 30. 6. 2017 připravit
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu I.
K bodu: 27. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek parc. č. 4/3 v k.ú. Herbertov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.27.1.:
zastupitelstvo města
I. 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 „Přípojka kanalizace Těchoraz 40“
na pozemku parc. č. 4/3 v katastrálním území
Herbertov. Mezi městem Vyšší Brod, se sídlem
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ
CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch
ždatelů, a to za jednorázovou úplatu 5.000 Kč
+ DPH + náklady spojené s podáním návrhu
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na vklad do katastru nemovitostí.
Číslo smlouvy 3–39=2017.22.27.1.

uzavření SOD na stavbu víceúčelové školní
hřiště Vyšší Brod

II. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 30. 6. 2017 připravit
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítědle bodu I.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.31.1.:
zastupitelstvo města

K bodu: 28. Představení projektu Český
ostrovní dům
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.28.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
představení projektu Český ostrovní dům.
II. konstatuje
že nemá výhrady k užívání komunikace vedoucí k pozemku 721/1 v k. ú. Bolechy .
III. schvaluje
zařazení žádosti o změnu využívání pozemkové parcely č. 721/1 v k. ú. Bolechy do Změny
územního plánu č. 6.
K bodu: 29. Smlouva o smlouvě budoucí
kupní na část pozemku parc. č.1194/17 v k.
ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na prodej části pozemku parc. č. 1194/5 o výměře 449 m2, v k. ú. Vyšší Brod a části pozemku
parc. č. 1715/5 o výměře 361 m2 v k. ú. Vyšší
Brod (dle GP č. 1019–21/2016 pozemku parc.
č. 1194/17 a pozemku parc. č. 1715/21), které
jsou zapsányna listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov; za cenu 630 Kč/
m².Budoucí kupující zaplatí zálohu na úhradu
kupní ceny ve výši 100.000 Kč.

I. schvaluje
výsledek výběrového řízení na stavbu „Víceúčelové školní hřiště Vyšší Brod“. Pořadí dvou firem
včetně nabídkových cen:
1. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařšká
160/10, 312 00 Plzeň – Lobzy, IČ: 27967638,
cena 4.367.105,45 Kč bez DPH.
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, cena
4.383.613,50 Kč bez DPH.
II. schvaluje
dle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření
Smlouvy o dílo mezi Městem Vyšší Brod, ul.
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191 a firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 160/10, 312 00 Plzeň – Lobzy, IČ: 27967638
na vybudování víceúčelového školního hřiště
Vyšší Brod.
III. ukládá
Ing. Milanu Zálešákovi, starostovi města,
do 31. 5. 2017 podepsat smlouvu dle bodu II.
K bodu: 32. Různé
zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení architektonické a dislokační studie
na přestavbu MěÚ.
Nepřijatá usnesení
K bodu: 13. Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1208/38, 1717/3, 1206 v k.ú.
Vyšší
Brod
K bodu: 20.Odkoupení pozemku parc.
č. 203/2 v k.ú. Bolechy
K bodu: 21. Odkoupení pozemku parc.
č. 203/3 v k.ú. Bolechy

II. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 15. 6. 2017 připravit
smlouvu dle bodu I.

Ing. Milan Zálešák
Starosta

K bodu: 30. Stížnost na postup při pořizování nového ÚPO

Eva Maštalířová
Místostarosta

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.22.30.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
stížnost na postup při pořizování nového ÚP.
II. vyjadřuje
skutečnost, že o námitkách k ÚP, podaných
v řádném termínu, se bude jednat v průběhu
procesu tvorby územního plánu města Vyšší
Brod.
K bodu: 31. Výběr dodavatele a schválení

Mistryně české republiky je z Vyššího Brodu

Na Mistrovství České republiky se každý
sportovec musí napřed kvalifikovat, řádně
se na něj připravit, pak buď uspět, nebo
skončit v poli poražených.

N

e jinak to bylo se stolními tenisty ve Vyšším
Brodě. Šárka Procházková se na svůj šampionát v Hostinném připravila velmi dobře.
9. – 16. místo je velmi solidní tečka za uplynulou sezónou, když na jejím začátku nebylo jasné, zda po těžkém zranění kolenního kloubu
bude ještě někdy moci sportovat. O vrcholovém stolním tenisu nemluvě.
To Eva Pokorná byla v poněkud jiné roli. Obávaná hráčka z nejužší špičky startovní listiny
dokázala často zazářit a přivézt medaile z celostátních bodovaček, nebo docela vyhořet.

ly, prohrávaly už 0:2. Pak se chytla především
Evička a snížení stavu na 1:2 bylo velmi rychlé,
navíc plné rasance a aktivity. Jenže ve čtvrtém
setu opět prohrávaly 1:4. To už bylo na Evě
s Monikou vidět, že takový stav jen tak nenechají být. Přestože musely utéct z mečbolu
soupeřek dokázaly vyrovnat stav na 2:2. Pátý,
rozhodující set překonal svou dramatičností
vše, co trenér Mleziva ve svém dlouhém sportovním životě kdy zažil. Krásné výměny i neuvěřitelné chyby předváděly oba páry. Holky
zase utíkaly z mečbolů a svůj nedokázaly proměnit. Vše skončilo nekompromisním bekhendovým spinem Pařízkové na 14:12.
Tým sportovního klubu KROUŽEK STOLNÍHO
TENISU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYŠŠÍ BROD se tímto

definitivně a bez pochybností zařadil mezi oddíly, které dokáží pracovat s mládeží na nevyšší úrovni v celé republice.
Proto opět vyzýváme všechny rodiče a děti
z Vyšebrodska:
Přijďte a zkuste to se stolním tenisem. Jste
všichni vítáni bez ohledu na vaše předešlé
sportovní úspěchy, či neúspěchy. Bez ohledu na to, zda si myslíte, že třeba nemáte
talent. 
Pavel Mleziva
trenér mládeže tel: 606172091.
Foto: KST ZŠ

Mistrovsví republiky je však velmi náročný
turnaj hlavně na psychiku každého stolního
tenisty v každé kategorii. Zde se rozhoduje
o tom, jestli byla práce s hráčem dostatečně
efektivní, účelná a vedla li vůbec k nějakému
úspěchu. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila
Andrea Meškánová, když po hladkém postupu
z prvního kola byla převálcována zkušenějšími
soupeřkami.
Vystoupení Evičky bylo vlastně jakýmsi obrazem celé sezóny, jen zhuštěným do dvou dnů.
Po zpackaném osmifinále v singlu se rozehrála k báječným výkonům. K titulu MISTYNĚ
ČESKÉ REPUBLIKY ve čtyřhře mladších žákyň
s Monikou Pařízkovou z Liberce, přidala ještě
bronzovou medaili z mixu s Ondrou Květoněm
z Domažlic.
V dramatickém finále čtyřhry s párem Březinová-Hanáková, koučovaným bývalou Mistryní
Evropy, vynikající trenérkou Marií Hrachovou,
holky nezačaly vůbec dobře. Než se rozkouka-
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ČEVAK měnil vodovodní potrubí ve Vyšším Brodě

T

ři sta metrů nového vodovodního řadu položili zaměstnanci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. ve Vyšším Brodě. Původní
padesát let staré litinové potrubí, které bylo
na hranici své životnosti, nahradilo nové z polyethylenu o průměru 125 mm.
„Práce jsme zahájili v polovině května a týkaly se ulic Kaplická a Míru. Snažili jsme se, aby
výměna omezila obyvatele města co možná
nejméně. Nejnutnější odstávky dodávek vody trvaly maximálně hodinu a k dispozici byla
neustále cisterna s pitnou vodou,“ říká vedoucí
provozní oblasti Jih Miroslav Ježík ze společnosti ČEVAK. Výměna vodovodu byla ukončena
na konci května.

Omezení provozu
N

a silnici č. II/163 za čerpací stanicí směrem
z Vyššího Brodu na Kaplici nebo Rožmberk
nad Vltavou právě probíhá oprava mostu, jejímž investorem je Jihočeský kraj. Omezení by
mělo trvat až do 31. 10. 2017. Střídavý průjezd
místem je řízen semafory. Nejprve bude doprava vedena po části opravovaného mostu.
Přibližně od druhého týdne měsíce července
pak po provizorní komunikaci vybudované v
jeho bezprostřední blízkosti. 
jstr

Foto: město Vyšší Brod / Jan Straka
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Náročnější práce prováděli vodohospodáři
v noci, především tehdy, kdy byl nutný překop
vozovky, aby omezení dopravy snížili na minimum.
Výměnu vodovodního řadu se navíc podařilo propojit s rozsáhlou rekonstrukcí povrchu
vozovek obou ulic. „Jsme velice rádi, že se podařilo obě tyto akce skloubit a pokračují s co
možná nejmenším dopadem pro obyvatele
i motoristy. Důležité také je, že práce budou
dokončeny ještě před zahájením hlavní turistické sezony,“ říká starosta města Milan Zálešák. 
ing. Jitka Kramářová
vedoucí útvaru marketingu a komunikace
Foto: ČEVAK, a. s.

Jarní turnaje Bowlingu
Vyšebrodští bowlingoví borci neprožili první jarní turnaje v klidu, přes nevyrovnané výkony
zimního období se nedokázali přenést a krize pokračovala.

N

a pohárovou devítku do Hluboké nad Vltavou sice vyrazili v nových dresech, ale úspěch se
nedostavil. Ani v dalším kole v Českých Budějovicích to nebyla žádná sláva. Málo naházených
bodů nepustilo borce do dalších kol. Říká se do třetice všeho dobrého. Bohužel i tady to nevyšlo.
Liborovi Staňkovi nejdou dohozy a celý tým potřebuje nějakou vzpruhu.
Až po sérii trápení se začalo blýskat na lepší časy. Ludvík Furik konečně prolomil smůlu a pěknými
vyrovnanými hody se propracoval na druhé místo. Smůla na Hluboké byla prolomena a Ludvík
dostal chuť na další úspěch, který se v následujícím kole dostavil. Na Hlubocké devítce po postupu
z pátého místa do finále doslova rozprášil soupeře a svými výkony (246, 300, 254, 166) si došel pro
kov nejcennější.
Celému týmu se po těžkém začátku jarního kola forma stabilizovala a snad i nadále vydrží a bude
stoupat. 
Celkové pořadí po šesti jarních turnajích je tedy následující.
Hluboká cup
Hron Pavel
– 6 odehraných turnajů
– 65 bodů – 10 místo
Antalík Ivan
– 6 odehraných turnajů
– 59 bodů – 13 místo
Furik Ludvík
– 4 odehrané turnaje
– 48 bodů – 16 místo
Staněk Libor
– 5 odehraných turnajů
– 42 bodů – 18 místo
Campus cup České Budějovice
Hron Pavel
– 6 odehraných turnajů
Staněk Libor
– 5 odehraných turnajů
Antalík Ivan
– 6 odehraných turnajů
Vítek Miroslav
– 3 odehrané turnaje

Foto: archiv Libora Staňka

10. 5. Campus cup České Budějovice
Hron Pavel
– 18 místo, 26 bodů, NN 241, průměr 165,5
Antalík Ivan
– 28 místo, 20 bodů, NN 201, průměr 167,3
Vítek Miroslav
– 35 místo, 20 bodů, NN 181, průměr 159
Staněk Libor
– 38 místo, 20 bodů, NN 168, průměr 158

– 87 bodů – 20 místo
– 81 bodů – 25 místo
– 75 bodů – 30 místo
– 43 bodů – 44 místo

14. 5. HLUBOKÁ CUP – NORMÁL
Furik Ludvík
– 2 místo, 17 bodů, NN 225, průměr 177,25
Hron Pavel
– 10 místo, 9 bodů, NN 204, průměr 151,5
Antalík Ivan
– 11 místo, 8 bodů, NN 204, průměr 150
Staněk Libor
– 16 místo, body, NN 180, průměr 155

Tabulka turnajů
2. 4. HLUBOKÁ CUP – DEVÍTKA
Hron Pavel
– 10 místo, 16 bodů, NN 276, průměr 205
Antalík Ivan
– 20 místo, 6 bodů, NN 232, průměr 185,4
Staněk Libor
– 21 místo, 5 bodů, NN 209, průměr 185,2
Furik Ludvík
– 22 místo, 4 body, NN 220, průměr 179,2

11. 6. HLUBOKÁ CUP – DEVÍTKA
Furik Ludvík
– 1 místo, 18 bodů, NN 290, průměr 241,5
Antalík Ivan
– 10 místo, 9 bodů, NN 219, průměr 188
Staněk Libor
– 11 místo, 8 bodů, NN 231, průměr 178,2
Hron Pavel
– 16 místo, 3 body, NN 232, průměr 174,6

12. 4. Campus cup České Budějovice
Vítek Miroslav
– 18 místo, 13 bodů, NN 209, průměr 165,8
Antalík Ivan
– 33 místo, 10 bodů, NN 184, průměr 160,2
Hron Pavel
– 41 místo, 10 bodů, NN 164, průměr 146
Staněk Libor
– 43 místo, 10 bodů, NN 169, průměr 143,5

14. 6. Campus cup České Budějovice
Staněk Libor
– 22 místo, 10 bodů, NN 192, průměr 172,3
Antalík Ivan
– 29 místo, 10 bodů, NN 178, průměr 164,5
Hron Pavel
– 31 místo, 10 bodů, NN 184, průměr 157,3.

Nábor mládeže – hledáme nové talenty
Rádi přivítáme holky a kluky od roku narození 2012 a starší do naší fotbalové školičky.
Pátek 8. 9. 2017 od 17.00 hod.,
hřiště FK Dynamo Vyšší Brod

B

ěhem tohoto fotbalového odpoledne si děti
vyzkouší různé sportovní dovednosti a zjistí, jestli je bude trénování bavit. Rodiče se
dozví veškeré potřebné informace o možnosti
zapojení jejích dětí do našeho klubu. Jeden
z trenérů se bude věnovat po celou dobu náboru rodičům.

Foto: archiv FK Dynamo

Trenérský tým
Trenéři, kteří budou s dětmi pracovat, mají
zkušenosti s prací s mládeží a pravidelně se

dál v oblasti trénování
nejmenších fotbalistů
vzdělávají.
Fotbal formuje osobnost
Fotbal pomáhá při výchově dětí, a to nejen
v oblasti zdravého životního stylu. Vede je
k zodpovědnosti, ke spolupráci s ostatními
dětmi a pomáhá při začleňování do kolektivu.
Má tedy dobrý vliv na formování jejich osobnosti a charakteru.
Kontaktní osoba:
Jan Straka,
tel.: 602 864 074 nebo 724 386 266,
e-mail: mladez.fkdvb@email.cz. 
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Ve vyšebrodském klášteře vystoupí Ondřej Ruml
nebo Lubomír Brabec. Vstupenky na sérii koncertů
jsou k mání v infocentru
Klášterní koncerty 2017 nabídnou vystoupení výjimečných hudebníků, zástupců rozdílných
žánrů. Představí se jihočeská rocková legenda Satisfucktion nebo velmi populární zpěvák
Ondřej Ruml. Ale nebude chybět ani klasika a jazz, pozvání do Vyššího Brodu přijali takoví
mistři svého oboru, jakými jsou Lubomír Brabec a Jiří Stivín.

S

tarobylé vyšebrodské cisterciácké opatství
bude i letos během července a srpna hostit
ve své úžasné atmosféře sérii hudebních vystoupení pořádaných městem. Nabídka bude
skutečně široká. O tóny, které pohladí sluch návštěvníků, se vždy postarají kvalitní hudebníci,
kteří patří ke špičkám ve svém oboru. Pečlivý
výběr programu pro koncerty v tak jedinečných prostorách, jež nabízí národní kulturní památka – vyšebrodský cisterciácký klášter, klade
důraz na profesionalitu a výjimečnost.
Sérii odstartují hned dva koncerty v první červencovém týdnu. Jedna z předních českých
rockových skupin, českobudějovičtí Satisfucktion, odehraje v klášterní zahradě exkluzivní
akustický koncert 4. července. Hned dva dny
na to si přijdou na své zase příznivci legendárního písničkáře Vladimíra Merty, který si s sebou přiveze i zajímavé hosty.

Foto: archiv jednotlivých umělců
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V druhé polovině července se koncerty přesunou do komorní atmosféry gotických sklepení
vyšebrodského opatství, kde jako první zahraje
světoznámý kytarový virtuos Lubomír Brabec.
Úchvatná atmosféra a skvělá akustika těchto
prostor je jako stvořená pro kytaristu takového
formátu a zážitek z jeho hry ještě umocní.

Dechberoucí bude jistě vystoupení talentovaného Ondřeje Rumla, jenž představí svůj
program „Na hubu“. Bude vystupovat s tzv. krabičkou plnou zvuků. Jedná se o efekt zvaný
looper, jehož pomocí Ondřej vytváří hudební
plochy i celé písně pouze svým hlasem.
S koncertní sérií se ve Vyšším Brodě rozloučí
v gotických sklepeních, kam zavítá mimořádně
nadaný jazzový hudebník a skladatel Jiří Stivín.
Letošní klášterní koncerty podpořil svou dotací
z programu Podpora kultury i Jihočeský kraj. 
jstr

Dětský den se nesl ve znamení středověku,
týden nato děti sportovaly

N

a konci května, resp. začátku června si děti
ve Vyšším Brodě mohly užít hned dvě neděle, které byly určeny především jim. Nejprve
si organizátoři z vyšebrodského MěKZ a další
dobrovolníci připravili dětský den v duchu
středověku a s ním spojených řemesel. Improvizovaná středověká osada vznikla na pozemku místního motokrosu. Děti během odpoledne navštívily například mlynáře, pekaře,
kováře, kořenářku nebo se ocitly dokonce
v alchymistické dílně nebo u astrologa. „Na každém stanovišti plnily děti jednoduché úkoly,
adekvátní k věku, a dle své šikovnosti získávaly
za své úsilí buď stříbrňáky, nebo zlaťáky. Za ty
si pak na konci mohly nakoupit v našem stánku drobné odměny. Sladkosti, pastelky nebo
třeba knížky,“ upřesnila Dita Kaiserová z MěKZ
Vyšší Brod. Vyšebrodská středověká osada ale
poněkud předběhla svou dobu, velmi překvapivě se tu totiž objevili i indiáni se střílnou

s foukačkami. „Ano, indiány ve středověké osadě bychom těžko pohledali. Ti naši sem prý
zabloudili při dobývání nových území. Přes
oceán se podle vysvětlení dostali díky kouzlům svého šamana,“ s nadsázkou vysvětluje
přítomnost překvapivých osadníků vedoucí
MěKZ Karel Troják.
Hned další neděli se v místním kempu uskutečnila tradiční Holinkiáda. Během zábavného
odpoledne si děti vyzkoušely netradiční sporty, jako je například hod holinkou. Nechybělo
pohádkové představení nebo ukázka zumby.
„Na konci je pak čekalo pravé, nefalšované
vyhlášení výsledků s ovacemi a všemi náležitostmi, jak si každé sportovní klání zaslouží,“
doplňuje Karel Troják. 
jstr
Foto: město Vyšší Brod / Jan Straka

(pokračování na str. 14)
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Časový rozpis akce:
Přejímka plavidel, prezentace plavců: vodácký kemp Vyšší Brod od 9.00–12.00
Rozprava (povinná účast všech plavců před vyplutím) – 13.00 hod.
Start – 13.27 hod.
Vyhlášení výsledků 19.00 hod.

Startovné:

Bez poplatku, avšak přijímají se dárky a pozornosti, ke kterým možná nebude
přihlédnuto při oceňování posádky

Hodnocení:

- konstrukce a smysl plavidla
- ústroj posádky
- scénka (max. 3 minuty)
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A V Y H R A J ROŽMBERKEM NAD VLTAVOU

ZI VYŠŠ
VLTAVA ME

Technické požadavky a ostatní:

ÍM BRODEM

A

2. září 2017

Konstrukce plavidla: mimo lodi vše, co je způsobilé plout po Vltavě a nebude znečišťovat řeku
Rozměry: Maximální šířka - 2,2 m, Výška - 1,8 m, Délka - neomezená a je dána způsobilostí
plavidla
Posádka - zastupuje ji kapitán, při prezentaci se prokazuje osoba starší 18 let. Všichni
účastníci musí umět plavat. Osoby mladší 18 let plují výhradně se souhlasem zákonného
zástupce a na jeho zodpovědnost.
Pro všechny zúčastněné je připraven hudební a doprovodný program až daleko za půlnoc.
Těšíme se na dobré nápady, recesního ducha a skvělou zábavu

inzerat 180 x 122.indd 1
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Poděkování
D

ne 13. 5. 2017 byla za účastí vedení obce
slavnostně vysvěcena hasičská zbrojnice
v Přízeři převorem p. Janem Justinem Berkou.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, kteří odpracovali tisíce hodin ve svém volném čase na stavbě zbrojnice.
Bez nich bychom stěží mohli naši zbrojnici otevřít. Zvláště bych chtěl poděkovat rodinám našich členů, za jejich podporu, toleranci a trpělivost. Děkuji rovněž SDH Vyšší Brod za profesionální ukázku vyproštěni z vozidla a za krásné
okomentování zásahu p. plukovníkem Pavlem
Rožboudem i za sponzorský dar potomka prvního velitele SDH Přízeř p. Josefa Kaisera.
Děkuji také všem občanům, kteří přišli a tím
dali najevo, že jim není naše práce lhostejná. 


Blahopřání
Přejeme k životnímu jubileu
hodně štěstí a zdraví
paní Anně Jamrikové
z Rožmberka nad Vltavou,
paní Elišce Davidové
z Rožmberka nad Vltavou
a panu Vítězslavu Bušovskému
z Přízeřu

Starosta SDH Rožmberk-Přízeř
Foto Jolana Krchová

Po sezóně vypukne proměna Rožmberka
Z

áplatovaný a nerovný povrch průtahu městem i samotného náměstí má být minulostí. Náměstí navíc dostane romantický kamenný ráz.

Rožmberk nad Vltavou – Městečko je krůček
od toho, aby se postupně začalo vizuálně měnit v ještě půvabnější, než je doposud. Aktuální situaci přiblížila starostka Lenka Schwarzová. „Koncem května podepsal smlouvu s dodavatelem Jihočeský kraj, nás to čeká zhruba
za týden. Čekáme ještě na zastupitelstvo, pak
posíláme data Jihočeskému kraji – a pak už by
se vše mělo doopravdy rozjet,“ vysvětluje starostka. V těchto dnech postupně začíná v Rožmberku vodácká a turistická sezóna, které by
se ale měly stavební práce vyhnout. „Pokud
někdo nepovažuje za sezónu září, tak by se jí
to nemělo dotknout,“ říká starostka.
Zahájení stavby by mělo vypuknout koncem

září, a bylo koncipováno tak, aby práce mohly
pokračovat až do podzimních měsíců. Stavba
má začít u benzinového čerpadla na vyšebrodské výpadovce – a pokračovat před restaurace
a penziony na takzvaném severním náměstí.
Na jaře by měla být spuštěna etapa od druhého konce Rožmberka až po část náměstí, kde
stojí i radnice. Hotovo by mělo být ještě před
sezónou 2018. Příští rok tedy návštěvníci spatří
zcela nový Rožmberk s kamenným náměstím.
„Pevně věřím, že když se do toho zapojilo tolik
nadšených a šikovných lidí, tak to dobře dopadne,“ chválí si Lenka Schwarzová spolupráci
s Jihočeským krajem, díky které Rožmberk získal například i slevu na projekt náměstí.
V dobách příprav této významné akce byl ještě jihočeským radním pro dopravu starosta
Větřní Antonín Krák. Zeptali jsme se jej, jak
náročné je připravit investiční akci takového
významu.

„V první řadě jde o akci, která nemá význam
jen pro obyvatele Rožmberka, ale i pro všechny, kteří tudy projíždí. Její příprava je sousto
tak na dva tři roky. Jsem velice rád, že jsem mohl na přípravě spolupracovat s paní starostkou
Schwarzovou, která na mě – jak se říká – doslova ležela, abychom vše zrealizovali co nejdříve.
Povedlo se, máme vysoutěženou firmu, jsme
připravení, což znamená, že v září můžeme akci spustit,“ konstatuje Antonín Krák a dodává,
že Rožmberk po realizaci plánovaných úprav
rozkvete. „Nejde o to jen vše počernit a dát
tam klasickou balenku. Snažili jsme se přizpůsobit některé prvky historickému rázu města.
Bydlím nedaleko města Rožmberk a jsem rád,
že – díky paní starostce Schwarzové – se nám
podařilo to, o co jsme se snažili už několik
let.“ 
Jan Houska
Redaktor – Českokrumlovský deník
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Setkání s partnery
V sobotu 17. 6. 2017 se starostka Lenka Schwarzová zúčastnila setkání na výročí partnerské smlouvy s Freistadtem , která byla uzavřena 12. 6. 1982.
Tématem paní starostky bylo jednání o možných pracovních místech, spolupráce v oblasti společenské a kulturní apod.

Zleva Helga Böhm – předsedkyně Böhmerwaldbundes Oberösterreich , Mag. Elisabeth Paruta
– Teufer – starostka Freistadtu, Gottfried Lackinger – předseda spolku Město a farnost Rožmberk
nad Vltavou , Karl Oberparleiter – místopředseda Spolku pro Město …., Mgr. Lenka Schwarzová,
za zmínku stojí i pěkný dort s našimi znaky.

Rodáci opět v Rožmberku – dne 16. 6. 2017 se jako každoročně scházíme s rodáky (či jejich potomky) z Rožmberka . Dnes sídlí po celém
světě. Bez nároků na jim zabavený majetek , vyhnání a jiné útrapy svůj
domov neustále milují a poslední drobné relikvie – fotografie , hračky ,
knihy apod. uchovávají jako poklady. Rožmberku někdy věnují finanční dary. Foto: Antonín Mrázek

K

odpovědi paní Tomkové na její článek v minulém zpravodaji bych
chtěla konstatovat asi toto. Před 12 lety byl podán na Správu silnic
požadavek na opravu průtahu Rožmberka nad Vltavou. Stav krajské
silnice byl špatný již tehdy. Každoročně se vypisuje tabulka s místy
komunikací, které jsou rizikové a na prvních místech byl uváděn
Správou silnic ve Vyšším Brodě i Rožmberk nad Vltavou. Správa silnic
Vyššího Brodu neustále upozorňovala JčK na špatný stav vozovky.
Tyto iformace Jčk monitoroval, ale vzhledem i ostatním žádostem
neupřednostnil opravu průtahu v Rožmberku. SÚS opakovaně
doporučovala paní starostce Kolářové, aby napsala STÍŹNOST,
to totiž zmíněnou problematiku velmi akcentuje a ta prochází
již jiným režimem a je jí věnována daleko větší pozornost. Paní
bývala starostka STÍŹNOST nepodala. Poslední zpráva k této tématice je z diskuze v zápise ze ZO Města Rožmberk nad Vltavou ze dne
5. 2. 2014. Na dotaz Bc. Fröstlové, kdy dojde na plánovanou opravu
komunikace v centru Rožmberka bývalá starostka Kolářová odpovídá,
že toto je věcí SÚS a letos se nejspíše průtah opravovat nebude.
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Setkání ve Freistadtu v Salzhofu k výročí
založení Partnerství mezi Rožmberkem
nad Vltavou a Freistadtem z roku 1982.

3. 6. 2017 Rožmberk nad Vltavou Den dětí
Děti si užily na pouťových atrakcích, které byly v sobotu od rána
do večera zdarma. K tomu se mohly osvěžit malinovkou a zmrzlinou.
Počasí bylo krásné a hezký den se vydařil. Foto: Michal Kočan

Proto se, vážená paní Tomková nedá mluvit o žádné rozpracovanosti projektu.
V tzv. Bílé knize pro dopravu na Jihočeském kraji jsou skutečně uvedeny žádosti. Paní Kolářová žádost podala, ale takových žádostí je velké množství a kraj potřebuje iniciativu a součinnost obce, aby konal
např. přednostně. Když jsem zjistila, v jak špatném stavu je komunikace středem Rožmberka, např. před domy na náměstí jsou již propadlé
kapsy, které by se pod tíhou tiráků se dřevem či autobusů s loděmi
apod. mohly propadnout, podala jsem STÍŽNOST nikoli obnovenou
žádost. Jihočeský kraj po mých intervencích začal okamžitě konat
a práce to byla věru více jak na 2 roky. Další vyjádření máte od pana
radního Antonína Kráka, nyní radního pro veřejné zakázky, ve zmiňované době radního pro dopravu. 
Lenka Schwarzová,
starostka Rožmberk nad Vltavou

Odpověď na komentář
Ú

plně sice nechápu, proč paní starostka
Lenka Schwarzová pojala svoji funkci jako nějaké měření sil, či dokazování o co svoji
funkci vykonává lépe, ale je to její věc a má
jistě k tomu své důvody. Ale vzhledem k tomu,
že popisuje moje jednání týkající se budování
průtahu Rožmberkem, dovoluji si uvést velmi
stručně některá fakta v této záležitosti.
Rekonstrukce komunikace na průtahu
města byla opravdu Jihočeským krajem naplánovaná již velmi dlouho. Aby se k její realizaci
vůbec mohlo v budoucnosti přistoupit, muselo být město na akci připraveno, tj. muselo
se pokračovat v uložení všech potřebných inženýrských síti do pozemků pod komunikací.
Bylo nutné nejprve dobudovat vodovodní řad
až na konec Rožmberka směrem do Vyššího
Brodu, dále odkanalizovat objekty na pravém
břehu Vltavy včetně vybudování přečerpávací
stanice. Dále jsme museli modernizovat a rozšířit veřejné osvětlení, resp. bylo potřeba uložit
NN kabel pro veřejné osvětlení do země v celé
plánované trase opravy komunikace. Po splnění této stavební připravenosti ze strany města jsme společně s Jihočeským krajem řešili

vlastnické vztahy k pozemkům pod samotnou
vozovkou. Společně jsme nechali zaměřit pozemky jak na náměstí, tak i za mostem směrem na Vyšší Brod. Na základě geometrickým
plánů následně zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvy, kterými město darovalo
Jihočeskému kraji potřebné části pozemků.
Dále si Jihočeský kraj řešil získání některých
pozemků od dalšího vlastníka – Římskokatolické farnosti.
Někdy v letním období 2014 mě navštívil
pan ředitel Správy a údržby silnic z Českého
Krumlova, Bc. Přemysl Kubalák a jeho náměstek, pan Jiří Němeček s tím, že mají konečně od Jihočeského kraje, svého zřizovatele,
příslib, že v roce 2015 se započne s projektem na rekonstrukci komunikace. Tuto zprávu
jsem velmi uvítala a vyjádřila přesvědčení, že
i zastupitelstvo vzniklé po volbách na podzim
2014 bude v započaté spolupráci pokračovat a společně se podaří rekonstrukci průtahu
včetně náměstí realizovat. A jsem velmi ráda,
že se tak v současnosti děje a Rožmberk se dočká nejenom opravené vozovky ale i hezkého
náměstí.

Není pravda, že bych byla vyzývána pracovníky Správy a údržby silnic, abych podávala
stížnosti na Jihočeský kraj nebo že jsem byla
vyzývána k nějakému jinému konání. Nebo si
dovedete představit, že by mě mohli vrcholní
představitelé Správy a údržby silnic nabádat,
abych si stěžovala na jejich nadřízené? Opak
je pravdou, u ředitele Správy a údržby silnic
Český Krumlov jsem se pravidelně informovala
o stavu dané věci a tyto informace jsem sdělovala zastupitelstvu. Co jiného se proto v zápise
z jednání zastupitelstva mohlo objevit, než to,
že oprava průtahu Rožmberkem je věcí Správy
a údržby silnic?
Věřím, že každý, kdo chce pochopit, pochopí. Vše má svůj čas a vždy je nutné splnit
určité zákonité podmínky. K plánované opravě
průtahu by asi stěží došlo anebo by byla velmi
neefektivní, kdyby zastupitelstva od roku 1990
nerealizovala stavby vodovodu, kanalizace,
čističky odpadních vod a veřejného osvětlení.
A už vůbec by nemohla být provedena, kdyby
minulé zastupitelstvo neodsouhlasilo darování svých pozemků Jihočeskému kraji. 
Vladimíra Račáková

Oprava vyšebrodských památek pokračuje
Z jara odstartovali Vyšebrodští opravu kašny. V současné době se k ní přidává i rozsáhlá renovace budovy historické radnice,
která je jediným zbylým dome z prostřední
řady náměstí zničené v 16. století požárem.
Radnice dostane novou fasádu
Radnice prošla rozsáhlejší opravou naposledy
před 15 lety. „Nyní dojde k izolaci budovy proti
vlhkosti a k celkové obnově fasády, veškeré práce by pak měly skončit do poloviny měsíce srpna,“ upřesňuje koordinátorka projektu Lenka
Neubauerová, vedoucí odboru vedlejšího hospodářství MěÚ.
Provoz infocentra nebude výrazně omezen
Přestože bude rekonstrukce probíhat po většinu letní sezóny, nijak se nedotkne provozu
infocentra. „Od samotného začátku příprav této
akce jsme s naším odborem vedlejšího hospodář-

ství komunikovali a vyšli nám vstříc. Až na krátká
uzavření během stavby lešení, kterou už máme
za sebou, bude infocentrum otevřené,“ pochvaluje si vedoucí MěKZ Karel Troják.

Foto: město Vyšší Brod / J. Straka

Nová fasáda a všechny ostatní práce na této
kulturní památce vyjdou město na něco málo
přes 700 tis. korun. „Velká část nákladů tohoto projektu ale bude hrazena z prostředků Programu regenerace městských památkových zón
a rezervací Ministerstva kultury,“ ještě dodává
Lenka Neubauerová.

Oprava kašny pokračuje
Stále probíhají práce na opravách historické
kašny na náměstí. Během května a června provedl základní opravu odborný restaurátor. Došlo ke zpevnění a utěsnění tělesa kašny, očištění kamene a kde bylo třeba k doplnění hmoty.
Na tuto etapu v současnosti navazují stavební
práce na zpevněných plochách v okolí kašny.
I na tento projekt by město mělo čerpat prostředky z Programu regenerace MPZ a MPR. 
jstr
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Lipensko má prázdninovou novinku
– cyklobusy zdarma
vozit cyklobusem a navíc s lipno kartou zadarmo,
budu tam jezdit snad každý letní den, abych si to
po těch létech pořádně užil“, pochvaluje si novinku pan Souček, senior z Vyššího Brodu.
„Letní autobusy spojují celý region spravovaný
Turistickým spolkem Lipenska. Křižuje jím až 8
autobusů denně. Naprostou exkluzivitou je, že
z Rožmberka nad Vltavou a Vyššího Brodu se ráno na Svatý Tomáš dostanete pouze našimi spoji.
To otevírá nové možnosti pro obyvatele a turisty
z těchto dvou měst“, říká Josef Šelepa, zástupce
dopravce, který v regionu provozuje Jihočeský
vodácký autobus a kterého TSL na léto najal.

Turistický spolek Lipenska (TSL), jehož hlavní úlohou je pomáhat turistickému ruchu
v oblasti Lipenska a vytvářet podmínky pro
spolupráci regionu od Stožce po Rožmberk,
přichází na léto s novým projektem. Jsou
jím dvě linky cyklobusů, které spojují celý
region od Rožmberku nad Vltavou až po Novou Pec. Hitem pak je, že každý kdo přijde do autobusu s turistickou kartou Lipno.
card, pojede ZADARMO.

L

éto na Lipensku je neodmyslitelně spojené
s cyklistikou. Ať již jste rodina s malými dětmi, sportovci v pokročilejším věku, nebo nadšení polykači kilometrů v obtížných terénech.
Pro vás pro všechny přináší TSL ve spolupráci
s celým regionem nový produkt, kterým jsou
cyklobusy. „Do kopců, na nejvyšší vrcholy se můžete i s kolem nechat vyvézt autobusem a pak
dolů na kole pohodlně sjet až tam, kam Vám

bude libo. Ráno autobusem na Jelení Vrchy nebo
na Svatý Tomáš a dolů desítky kilometrů na kole,
tam klidně návštěva hospůdky a naše odpolední spoje vás zase vyvezou nahoru k autu nebo
do místa vašeho ubytování. To je produkt, kterým
chceme potěšit tisíce návštěvníků,“ představuje turistickou novinku předseda Turistického
spolku Lipenska Jiří Mánek.

Projekt je zajímavý zejména tím, že provozní
ztrátu, která se očekává z provozu zdarma,
zaplatí desítky lipenských subjektů, které se
dokázaly domluvit na potřebnosti této v Česku
nevídané nabídky. Mezi přispěvateli a podporovateli letních cyklobusů na Lipensku jsou
Jihočeský Kraj (20%), lipenské obce (35%)
a především lipenští podnikatelé a dopravce
(45%). Na projekt Turistický spolek Lipenska
z regionu získal téměř 500.000  Kč, a to od více
než 60 partnerů. 
Text a foto: Turistický spolek Lipenska

Například z Jeleních Vrchů až do Rožmberka
vede krásná trasa podél Schwarzenberského
kanálu, po březích Lipna i řeky Vltavy. Měří
70 kilometrů a je prakticky celá z kopce nebo
po rovině. Trasu je možné si zkrátit na řadě míst
a je tak vhodná pro všechny kategorie cyklistů.
„Do nepříjemného stoupání na Vítkův Hrádek
může jezdit na kole jenom trénovaný člověk. Léta
jsem se tam chtěl na kole zajet podívat, ale už
na to nemám sílu. Ale jestli mě tam nyní budete

Fotosoutěž Brody v Brodě 2017
C

ílem soutěže je zapojení široké veřejnosti do fotografování a poznávání života
a míst ve městech, která mají v názvu Brod.
Pořadatelem je Fotostředisko Havlíčkův Brod
ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův
Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod.
Soutěž je určena pro všechny občany České
republiky.

měla by hlavně přinést nový pohled svojí kreativitou a zpracováním.

Fotografie z měst: Český Brod, Havlíčkův Brod,
Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod.

„B“ Život ve městě:
Fotografická výpověď o současném životě
z města. Fotografie z městských slavností, kulturních akcí, návštěv význačných osobností,
ale i spolkového a občanského života vůbec.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE:
30. 9. 2017 24:00 hod.

Soutěžní kategorie:
„A“ Krásy města:
Fotografická dokumentace se zaměřením
na zajímavé detaily města, ať se již jedná o zajímavou architekturu, zajímavá zákoutí měst,
ale i třeba jenom fragmenty budov. Fotografie
by měla nejen dokumentovat tato místa, ale

„C“ Osobnost města:
Portrét osobnosti, která svým významem přesahuje rámec města, která svou prací ovlivňuje
život ve městě, osobnost, jejíž díla jsou známá
a konečně i osobnost, která je pro město charakteristická. V názvu fotografie je třeba uvést
jméno a činnost
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V každé kategorii bude oceněno: 1. místo
2.000 Kč, 2. místo 1.000 Kč, 3. místo 500 Kč.
Dále budou uděleny 3 ceny pro fotografy
do 20 let. Jednotlivá města udělí „Cenu pro
nejlepší fotografii města“ a další věcné ceny
a čestná uznání.
Více informací k technickým požadavkům
zasílání fotografií na www.fotobrody.cz 

Z

ačal červenec a s ním prázdniny, výlety,
sportování a letní radovánky. Příroda je
plná hojnosti a i bylináři mají plné ruce práce
se sběrem a zpracováním bylin.

A aby bylo naše létoradostné, a ne bolavé, nabízí nám příroda mnoho bylin na drobné i větší nehody, které by nám ho mohly pokazit.
Jednou z takových bylin na poranění, kterou
najdete hojně, je jitrocel. Je jedno, zda použijete jitrocel kopinatý nebo větší. Rozmačkané
listy jitrocele se vždy s úspěchem užívaly tam,
kde nebyla po ruce náplast a dezinfekce. Jitrocel rány dokonale čistí, zbavuje hnisu a hojí.
Jednoduše natrhejte listy jitrocele, pomačkejte je, přiložte na ránu a něčím upevněte - můžete přes listy dát náplast nebo obvaz. Jitrocel
ránu dezinfikuje a tlumí i bolest. Listy můžete
nechat přiložené i přes noc. Jitrocel použijte
na odřeniny, řezné rány, „silniční lišej“, modřiny, třísky, spáleniny i puchýře. Také pokud
se „popálíte“ o kopřivu, puchýře intenzivně

potřete jitrocelovým listem a potíže ustoupí.
Listy jitrocele můžete sobě i dětem vložit
do bot při vycházce, pokud se vám udělají
puchýře, nebo vás tlačí boty. Ucítíte úlevu
a v klidu dokončíte výlet.
Také staré názvy jitrocele (celníček, hojílek,
ranocél, král cest a další) nám napovídají, že
to byla ceněná „ranhojičská“ bylina.
Další náš pomocník je řebříček obecný. Zastavuje krvácení, dezinfikuje a velmi rychle hojí
rány. Jeho starší názvy (tráva proti hojení, bylina na vojákovo zranění atd.) nám napovídají.
O řebříčku tedy příště.
Krásné léto plné zdraví. 
Ivet Bylinka Podhradská
(více se o bylinkách můžete dozvědět
na www.zememama.com)

Letní karetní výklad červenec – srpen
na přítomnost. Je lepší dát si pár minut pauzu, nadechnout se čerstvého vzduchu, myslet
na něco pěkného, než si nechat propíchnout
balónek a zhroutit se, jak domeček z karet.
Měsíc srpen začíná Rozkvětem, symbolizuje
život, radost a lásku. Rozdělte se o svou radost
i s ostatními. Znáte kouzlo úsměvu? Je velmi
nakažlivý. Potkáte-li někoho na ulici, zkuste
zamračený nebo zamyšlený výraz proměnit
v úsměv, srdečný úsměv, který dokáže vykouzlit krásná myšlenka, ať už na osobu Vám blízkou nebo na místo, které máte rádi, kde je Vám
dobře. Prožívání je o souznění s přírodou. Příroda nás obklopuje, přináší dary a nic nežádá.
Vnímejte vonící louky, šumící vítr ve větvích

stromů, zpívající ptáčky, cvrkot cvrčků. V létě
je příroda velkým jevištěm. Vnímejte i měsíční proměny při novoluní a úplňku. Na konci
prázdnin můžeme bojovat se svou myslí, která
nám bude připomínat konec prázdnin, blížící se podzim a pro někoho nevítanou zimu.
Vzpomeňme si na to krásné, co jsme prožili
a nechme přírodu i sebe zase si odpočinout.
Ať Vám tento výklad přinese inspiraci, nadhled, vhled, pohladí na duši a vykouzlí úsměv
na tváři, který Vaše dny rozzáří. 
Andrea
andelskepohlazeni.webnode.cz

Karetní sada: Osho Zen Tarot
Červenec otevírá karta My jsme svět. Léto je
dobou setkání, grilování, dovolených. Barvy
duhy symbolizují i dětskou hravost. Dovolme
si být dětmi, které v nás jsou stále ukryté. Udělejme si volno fyzicky i psychicky. Uprostřed
měsíce uvidíme Cestu, objeví se před námi,
tak, jak bychom ji nečekali. Ať už hledáte práci,
vztah, sebe, vnímejte signály, které se k Vám
v tomto období dostanou. Na závěr července
zde je karta Stres. Potřeba vše stihnout, zvládnout. Stres v zaměstnání, kdy chceme vše dodělat nebo při balení na dovolenou, abychom
nic nezapomněli. Uvolněte se a soustřeďte se
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Čtenářský koutek
nutou cestu do snů a pohádkových příběhů,
které jsme zapomněli prožívat. Malá Aurélie se
cítí ztracená, rodiče jsou samá práce a povinnost a brášku pohltily počítačové hry. Radost
nachází jen v oblíbené knížce o magickém autobusu.
Otčenášek Vojtěch – Alchymistův učeň
Město tepající životem, centrum umění a vědy,
ale také záhadami opředená zákoutí, křivolaké
uličky a v nich ukryté alchymistické dílny – to je
Praha za vlády císaře Rudolfa II.
Hunter Erin – Kočičí válečníci
Les plný tajemství je třetím pokračováním.

Vážení čtenáři,
jelikož se Vám do rukou dostává letní dvojčíslo Vyšebrodského zpravodaje, budou srpnové knižní novinky pouze v elektronické podobě na stránkách městské knihovny. I přesto
věřím, že v letní nabídce nových knih najdete
tu, která Vás potěší. Přeji příjemné letní čtení.
R. Ouředníková
pro děti a náctileté:
Pohádky o veselých zvířátkách
Steffenmeier Alexander – Lízinka nemůže
usnout
Další z příběhů kravičky Lízinky a jejích kamarádů.
Rettl Chritine – Zvědaví medvídci hledají
poklad
Čech Pavel – Dědečkové
Tato knížka byla napsána a nakreslena na počest všech dědečků.
BPředstavte si, že někde mezi námi žijí drobná
stvoření, která mají veškeré stárnutí na starosti. A nemyslete si, je to pěkná fuška! Překlep,
jehož specialitou jsou chyby v knížkách, však
jednoho dne zjistí, že lidem často pokažená
nebo zestárlá věc velkou radost neudělá, a tak
se vydává na dobrodružné putování k samotnému Zubu Času.
Brezina Thomas – Samurajův meč
Další z příběhů Klubu tygrů.
Procházka Jiří – Poprask v divadle kouzel
Detektivní příběh, tentokrát plný kouzel, triků
a iluzí.
Hladký Marek – Magický autobus
Duhový magický autobus zná jednu zapome-

Hladký Marek – Tajemství pergamenů
Z období třicetileté války přichází do současné Prahy monstrum, které má za úkol zničit
moderní svět. Záhadně se tu ocitá i dívka Judita, o níž se v Praze od vpádu švédských vojsk
roku 1648 vyprávějí pověsti. Co přivedlo tu
tajemnou dívku ze 17. století do současnosti?
Za vším stojí zázračná moc starého pergamenu. Podaří se zastavit zlo?
Riordan Rick – Krev polobohů
Čeká na Vás další z dobrodružství Percyho
Jacksona.
Smaleová Holly – Geek girl 2
Harriet už ví, že modeling ji nezmění, nestane
se díky němu oblíbenou, nepřestane být geek,
šprtka a mimoňka. Už ví, že být jediný lední
medvěd uprostřed deštného pralesa, není tak
strašné
detektivky:
Rejfová Marie – Kdo jinému jámu kopá
Slečna Marplová po česku? Mladá, svérázná
a učitelka. Poklidný život městečka ležícího
na brdském pomezí rozvíří smrt výstřední učitelky.
Connelly Michael - Vyhlídka
Na vyhlídce kousek od Mulholland Drive byla
nalezena mrtvola. Zavražděný muž měl v zátylku dvě díry po kulce. Může poprava muže
nějak souviset se skutečností, že ještě jako
pracovník vědeckého ústavu měl přístup k radioaktivnímu cesiu?
Baldacci David - Sběratelé
Lidé sbírají známky, zátky od piva nebo obrázky hokejistů, ale Roger Seagraves sbírá věci
svých obětí. Zároveň prodává tajné informace
tomu, kdo zaplatí nejvíc.
Penny Louise – Zátiší
Vražda a útulný kanadský venkov, kde se lidé
doma ani nezamykají, to nejde příliš dohromady. Tím spíš, že se obětí stala vážená stará
dáma a k násilné smrti došlo v lese, navíc překvapivým způsobem.

Robertson Imogen – Anatomie vraždy
Londýn 1871: zatímco na březích Temže to
kypí životem, z jejích kalných vod vytahují dva
převozníci mrtvé tělo. Šlo o nešťastnou náhodu, soukromé vyřizování účtů nebo součást
spiknutí ohrožujícího jedno z nejdůležitějších
tajemství celé Anglie?
Niedl František – Ve službách mocných
Někdejší johanitský rytíř Wolfram Katzinger
z Olšové se s řádem johanitů rozchází. Je ale vůbec možné opustit řád bez ztráty cti? Wolfram
navíc zvažuje možnost vstoupit do služeb krále Jana Lucemburského.
Rothmann Ralf – Zemřít na jaře
Svým posledním románem Zemřít na jaře
postavil Ralf Rothmann pomník nezletilým
německým vojákům, které Hitler nuceně naverboval v samotném závěru druhé světové
války.
Mankell Henning – Italské boty
Tento hluboce lidský příběh o ztrátě a vykoupení je svědectvím o nepředvídatelnosti života, z níž se i ve chvílích osobní tragédie může
zrodit naděje.
Michie David – Pes jejího veličenstva a jeho
mise
Kniha plná radosti ze života, humoru a dobrodružství.
Morrison J.B. – Jedinečná dovolená Franka
Derricka
Přestože Frank oslavil už 82. narozeniny, je stále plný elánu. Jeho dcera v Los Angeles prožívá
špatné období, a tak Frank neváhá a opouští
rodnou Anglii. Co na tom, že ještě nikdy neletěl letadlem.
Urban Miloš – Závěrka
Závěrka je milostná novela o prokletí doby,
kdy se každý může stát fotografem a udělat
alespoň jednu dobrou fotku. Důležitá je motivace.
Hofmannová Corinne – Dívka se žirafím
krkem
Ve své nové knize autorka velmi otevřeně
a upřímně vypráví nejen o svém dětství a dospívání za těžkých životních podmínek, ale
také o všem dobrém, co se právě díky tomu
naučila.
Munroo Alice – Veřejná tajemství
„Asi Vás překvapí, že Vám píše člověk, jehož
neznáte a který si nepamatuje Vaše jméno,“
čte začátkem roku 1917 v dopise, který má
zásadně změnit její osamělý život, mladá
knihovnice z ontarijského Carstairs. Náhlému
zvratu, ohrožení nebo nutnosti přijmout novou životní roli čelí i další hrdinky nové knihy
Alice Munroové.
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Devraux Jude – Casa Grande
Laura úspěšně studuje na výtvarné škole a právě se připravuje na výstavu svých prací v New
Yorku, když její otec náhle umírá. Laura se teprve teď dozvídá, že její vzdělání platili z dobročinné sbírky obyvatelé jejího rodného městečka Montero v Novém Mexiku. Dojatá Laura se
rozhodne, že jim jejich nezištnou pomoc oplatí.
Haran Elizabeth – Planoucí eukalypty
Ebenezer Mason chorobně touží po krásné
Abby, avšak dívka jím pohrdá, a tak se Ebenezer uchýlí k úskoku - dívku nadroguje a nechá
se s ní oddat. Ráno po svatební noci je mrtvý.
Když je Abby obviněna z vraždy, zpanikaří
a uteče. Po čase zjistí, že je těhotná a že zdědila
veškerý manželův majetek. Jenže Ebenezerův
syn to nehodlá nechat jen tak.
Adamsová Carrie – Kmotra
Tessa Kingová je Kmotra. Prožívá nejlepší období svého života. Problém je, že to sama neví.
Moderní a nezávislou Tessu nic nesvazuje.

Snad kromě jejích přátel a čtyř kmotřenců. Je
okouzlující, vzdělaná a svobodná. Mohla by
přijmout každé pozvání, pustit se do každého
dobrodružství. Jenže ona váhá.
Maugham W. Somerset – Barevný závoj
Děj románu se odehrává v britské koloniální
Číně. V jeho centru stojí mladý manželský pár.
Pod poutavým dějem a dramatickou zápletkou se tak před čtenářovým zrakem odehrává
vnitřní proměna povrchní mladé ženy v osobnost se smyslem pro skutečné hodnoty a pochopení druhých.
Rosen Jane – Malé černé a devět žen
Humorné, milé i tragikomické příběhy opětovaných i marných citů, šťastných náhod a vytoužených konců. Oči nákupčích i módních kritiků kolem přehlídkového mola rozhodnou, že
se z jedněch klasických černých koktejlek stanou šaty sezóny. A tyto „malé černé“ se vzápětí
stávají i svědkem, a někdy příčinou, důležitých
událostí v životě devíti žen.

Knižní tipy:

pro zajímavost:
Jilík Jiří – Žítkovské čarování
Pravdivý příběh žítkovských bohyní.
Wanatowicz Krystyna – Miloš Havel
Kniha he současně dokumentem, historickou
monografií a strhujícím životopisným románem.
Juřík Pavel – Encyklopedie šlechtických
rodů
Kniha seznamuje s historií, významnými osobnostmi a sídly téměř 150 vybraných českých,
moravských a slezských šlechtických rodů.
Böhnisch Robin – Arménie
Historie této jihokavkazské země a jejího mnohokrát těžce zkoušeného národa je pestrá,
plná zvratů i dodnes nezodpovězených otázek. Nádherná příroda, bohatá kultura a pohostinní lidé. Kniha přináší stovky fotografií
a celou řadu postřehů a zajímavostí ze země
hor, klášterů a vína. 

Upozornění
Vážení čtenáři,
ve dnech 3. – 7. 7. 2017 bude knihovna
z důvodu dovolené
UZAVŘENA.
Srpnová uzavírka knihovny z důvodu
dovolené bude včas inzerována
na webových stránkách knihovny
www.knihovnavbrod.cz.

Družina 2. oddělení: 1. Vája Grimová,
2. Anička Fadějeva 3. Míša Machová,
Kačka Machová
Vážení čtenáři,
v letním knihovnickém okénku bych Vás
ráda seznámila s výtvarnými soutěžemi, které knihovna vyhlašuje zpravidla 2x do roka.
Výtvarných soutěží se mohou zůčastnit děti
všeho věku. Výtvarná dílka se po vyhodnocení

vystavují v dětském oddělení naší knihovny.
Od roku 2005 se do dnešního dne vyhlásilo 25
výtvarných soutěží. Takže čtenáři v minulosti
mohli obdivovat například obrázky na téma
vodní svět, vesmír, rostliny či hradní strašidla.
Poslední soutěž, kterou knihovna vyhlásila
v květnu tohoto roku byla na téma: Komiksové
postavy. Odevzdalo se 88 obrázků a 42 zpracovaných komiksových příběhů. Do soutěže
se vedle obou oddělení družin zapojily i třídy:
2.A, 3.B, 4.A, 5.A a 6.A. Výherci v jednotlivých
třídách a oddělení družiny jsou:
Družina 1. oddělení: 1. Romča Navrátilová
2. Amálka Kaiserová 3. Karolína Brittová
komiksové příběhy: 1. Jan Pech, Karolína
Hajdasz, 2. Žaneta Jarošová, Terka Štroblová,
Kuba Svora, 3. Lukáš Říman, Martin Hoang,
Amálka Kaiserová a Barča Kejšarová
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Třída 2. A: 1. Oto Sonnberger,
František Dibitanzl, 2. Tomáš Hoang,
Vojtěch Šimša 3. Lukáš Purkrábek
Třída 3. B: 1. Natálka Václavíková,
2. Daniela Poláčková 3. Filip Kovář,
Radek Novotný
Třída 4. A: 1. Milan Nguyen, Romča Navrátilová,
2. Patrik Kortiš, Sára Mikešová, 3. Bára Furiková, Karolína Hajdasz
Třída 5. A: 1. Anička Jarošová, 2. Matěj Hlavatý,
3. Maria Nikolaudaki
Třída 6. A: 1. Kuba Honetschläger,
2. Tomáš Nguyen, Miroslav Korenik,
Jarda Straka, Kuba Svora
Obrázky jsou ke zhlédnutí v dětském oddělení.
Jste srdečně zváni. 

Fan klub Vyšší Brod – šachy

Křížové cesty
v krajině
O

d 3. července do 30. září 2017 můžete
ve vestibulu kina zhlédnout unikátní
výstavu Křížové cesty v krajině. Současně Vás srdečně zveme na vernisáž spojenou s besedou, která proběhne v pondělí
3.7. v 18:00hod v Klubu pod kinem
Křížové cesty v Čechách zdokumentoval
etnograf PhDr. Dalibor Hobl. 

J

iž po dvanácté pořádal Fan klub Vyšší Brod
„Šachový turnaj o pohár starosty města“
určený pro žáky naší školy. Letos se do turnaje
přihlásilo 12 hráčů. Zájem byl převážně mezi
šachisty z prvního stupně, proto jsme museli
upravit kategorie a čtvrťáci hrály již za starší
žáky. Ne všichni to přivítali, a dokonce došlo
i na slzy. Život je hold boj, zadarmo nám nic
nedá. Šachy sice nejsou sport v tom pravém
smyslu slova, ale bez přípravy a tréninku to
nejde.
Mezi mladšími žáky vybojoval vítězství se ziskem 5,5 bodu Hoang Martin ze 3.B. Boj o další
místa byl velmi napínavý a muselo rozhodnout
pomocné hodnocení. Druhé místo Hoang Tomáš, třetí Musil Jan a čtvrté Purkrábek Lukáš,
všichni z 2.A a všichni 5 bodů. Následovali

O´Suilleabhain Jakub (4 b.), Straka Josef
(2,5 b.), Nguen Kevin a Račák Tomáš.
Starší žáci se utkali o putovní pohár. Ten nakonec putoval k Ruhymu O´Suilleabhainovi
z 5. třídy, který zvítězil bez ztráty jediného
bodu. Na dalších pozicích se umístili Schmid
Lukáš, Nguyen Milan a Hušek Michal, všichni
ze 4. A.
Všem hráčům gratuluji a děkuji za účast v turnaji. Jsem rád, že se u nás šachy ještě hrají.
Všem pak přeji príma prázdniny a zase někdy
u šachovnice ahoj. 
Za Fan klub Vyšší Brod
Michal Kulík

Pozvánka do divadla
Pro všechny milovníky divadla připravujeme zájezd do Jihočeského divadla.
Představení Kronikáři je původní rodinný muzikál o příběhu táty a syna na pozadí zběsilého kolotoče dějin. Jedná se o společný projekt Malého divadla, činohry,
opery a baletu. Poprvé v historii divadla se podílí všechny soubory na jedné
inscenaci. Hlavním tématem je příběh jedné rodiny a to zejména syna a táty.
Ten se před mnoha lety ztratil v dějinách a čtrnáctiletý Matyáš ho v nich hledá.
Propadne se do minulosti a cestuje z epochy do epochy.
V infocentru se můžete již teď registrovat. Počet míst je omezen!

Na představení pojedeme v říjnu. Termín bude upřesněn
dle dispozic Jihočeského divadla.
Otáčivé hlediště Český Krumlov Vás srdečně zve na balet Valmont
a operu Liška Bystrouška. Na obě představení jsou ještě v prodeji vstupenky,
tak neváhejte a využijte poslední možnosti si je koupit. 
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Česká pojišťovna
Irena Surá
Pojišťovací zprostředkovatel
ČP Distribuce
OTEVÍRACÍ DOBA
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9:00 – 17:00
zavřeno
9:00 – 17:00
zavřeno
zavřeno

Adresa:
Náměstí 79, Vyšší Brod 382 73
Tel.: 774 998 115
e-mail: irena.sura@ceskapojistovna.cz
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Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Vyšší Brod 6. května 1945
Až do roku
389 regiment 104 pluku 26. pěší divize třetí
americké armády byl na počátku května 1945
soustředěn v okolí Leonfeldenu. Jeho součástí byly středně těžké tanky v celkovém počtu
30, dalekonosná děla ráže 105 mm a motorizovaná pěchota. Cílem válečné operace
od úsvitu 6. května 1945 bylo během čtyř dnů
obsadit území po demarkační čáru s Rudou
armádou. Pluk byl po třídenním odpočinku,
kdy byly doplněny pohonné hmoty, střelivo
na čtyřdenní válečnou operaci a bylo nařízeno mít kovové přilby.
Na silnici od Leonfeldenu k Vyššímu Brodu
se vydala kolona americké armády v neděli
6. května 1945 „po svítání.“ Vpředu jelo šest
lehkých tanků doprovázené pěchotou na pěti
nákladních autech. Asi 600 metrů za Studánkami směrem k Vyššímu Brodu narazili na odpor. Americký válečný veterán Vernon Nelson
na šestého května 1945 vzpomínal:
„Byl jsem nabíječem v tanku, který jel jako
druhý nebo třetí po silnici z kopce, když
na naši kolonu kdosi vystřelil protitankovou
střelu z okopu u silnice. Nepamatuji si, ale

těch střel bylo několik. Naštěstí žádný z našich tanků nebyl zasažen. Celá kolona se
na rozkaz zastavila. Před vjezdem do města
Hohenfurt pěchota za dvacet minut odpor
zlikvidovala, německý velitel SS byl zastřelen,
mladí vojáci v počtu sedm předáni vojenské
policii. Parlamentáři města přišli vyjednat příměří. Jiný odpor v městě Hohenfurt nebyl.“
Osud sedmi „vojáků“ Hitlerjugend je zatím
pro mne nejasný.
Střelba v těsné blízkosti Vyššího Brodu donutila německé občany k tomu, že „rychle
z oken vyvěsili bílá prostěradla a vyšebrodský
farář jako parlamentář šel oznámit, že město
Vyšší Brod se vzdává.“ Americká armáda vjela
na náměstí ve Vyšším Brodě v neděli 6. května
1945 v deset hodin dopoledne „za zvuku jediného kostelního zvonu“. Werner Lehner uvádí, že z kostela sv. Bartoloměje vlála americká
vlajka. Němci nevycházeli ven, z obavy byly
doma. Americká armáda přijížděla do Vyššího
Brodu až do tří hodin odpoledne. Prvé vojenské velitelství bylo v Panském domě, kam také
přišel vyšebrodský německý starosta Hans
Sonnenberger, aby do rukou majora americké armády Whitemona podepsal kapitulaci
Vyššího Brodu. Tato americká prvosledová
jednotka měla přísný zákaz vstupu do areálu
vyšebrodského kláštera.
„Do kláštera přijela odpoledne 6. května 1945
speciální americká jednotka C-09. Byla doprovázena vojenskou policií.“ V této jednotce byli
američtí odborníci, kteří pátrali po nacisty
zavlečených kulturních památkách. Podléhali
přímo štábu 3. americké armády generála Patona. Ví se také, že „při odminování byli dva
příslušníci C-09 zraněni a odvezeni k ošetření.“ V tajných archivech byla nalezena mapka, na níž byla část Německa, Rakouska a cíp
jižních Čech s označením kláštera Vyšší Brod.
O této mapce věděli jen čtyři Hitlerovi poradci, mezi nimi i profesor Ruprecht z Vídně,
který byl po druhé světové válce profesorem
na prestižní univerzitě v USA.

Americký voják v Loučovicích
(zdroj: Anděla Aquinová, soukromý archiv).
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Americká armáda, měla 6. května 1945 odpoledne ve Vyšším Brodě asi tři sta vojáků. Mimo
tanků zde byla i polní děla, z vozidel nákladní
auta a džípy. Velitel Whitemone vydal odpoledne rozkaz, který ukládal jedné rotě obsadit
železniční stanici Vyšší Brod, druhé rotě ob-

sadit železniční stanici Horní Dvořiště a zbylá
posádka byla „záložní“. Rota, která se přesunula na zastávku Vyšší Brod klášter. Z části se
usadila přímo na nádraží a většina z nich vytvořila vojenskou posádku vlaku, kde byla i tři
polní děla. Vlak však dojel pouze do zastávky
Schwarzwald (dnes neexistující zastávka Černý les) a zde narazil na německý sanitární vlak
s raněnými. Vlak se vzdal bez boje a večer
byl odtáhnut mezi železniční zastávky Jenín
a Rybník, který se tehdy jmenoval Certlov.
Rota americké armády, která měla za úkol obsadit železniční nádraží Horní Dvořiště, jela
z Vyššího Brodu po silnici směrem na Kaplici
a na Křižovatce „Sejfy“ odbočila vpravo, projela Horním Dvořištěm a bez jediného výstřelu obsadila nádraží v Českém Heršláku.
Major Whitemone je informoval, že železniční
trať z Horního Dvořiště na Kaplici tvořila demarkační hranici pro styk s Rudou armádou.
Po obsazení nádraží Horní Dvořiště provedl
jeden džíp „průzkum do hloubky 10 mil, ale
území ještě není obsazené Rudou armádou.“
Již večer 6. května 1945 hlásí „vlaková rota“,
že v prostoru Sejfy je shromážděno „asi 800
německých vojáků Wehrmachtu, kteří chtějí do zajetí“. Major Whitemone se rozhoduje
na louce v Sejfech, které v té době měly 19
domů a 120 stálých obyvatel, zřídit zajatecký
tábor. V květnu 1945 zde však bylo nejméně
dvojnásobek obyvatel, neboť sem byly přesunuty ženy a děti z vybombardovaného
Lince. Obec Sejfy zcela zanikla a postupně
bylo v tomto zajateckém táboře několik tisíc
německých vojáků Wehrmachtu. V neděli 6.
května 1945 byl ve Studánkách, ve Vyšším
Brodě, v Horním Dvořišti a v Sejfech vyhlášen
zákaz vycházení pro německé obyvatelstvo.
Jediný silný odpor americké armádě kladlo
asi sto padesát příslušníků elitní jednotky SA
a SS u křižovatky silnic na Větrné. Co to bylo
za speciální jednotku, to je dodnes opředeno legendami a pověstmi. Je prokazatelné,
že zde byly vybudovány podzemní úkryty a celý prostor byl zaminován. Povídá se
o vagónech, které byly v dubnu 1945 v noci
vykládány na železniční zastávce Čertova stěna a jejich obsah „odvážen k Nesselbachu“.
O tomto místě americká armáda věděla a tak
sem chvátala. Více než do Rožmberka nebo

Českého Krumlova. „Po hodinové přestřelce se Wehrmacht u Nesselbachu vzdal a 150
mužů bylo vzato do zajetí.“ Zajatci nebyli
umístěni v žádném zajateckém táboře v okolí
Vyššího Brodu, ale byli odvezení příslušníky
speciální americké jednotky C-09 neznámo
kam.
Vyšší Brod a okolí mezi 6. a 16. květnem
v kronikách
Německá kronika v Rožmberku uvádí:
„Americké vojsko 7. května 1945 obsadilo Rožmberk bez boje a posádka se se usadila v městě.
Tímto dnem převzal velitel USA veškerou moc
a právo do svých rukou. Obyvatelé města německé národnosti vřele uvítali USA vojsko. Tímto dnem počíná příliv prchajících německých
rodin z bývalého protektorátu Čech (tak zvaní
národní hosté). Tyto proudy běženců nalézají
ochranu u zdejší posádky USA. Dále počíná příchod zdecimované německé armády, která spěchá dobrovolně do zajetí k Američanům. Silnice
do Č. Krumlova jest v pravém smyslu ucpána
ustupujícím německým vojskem se vší možnou
výzbrojí. Aby bylo možno tyto obrovské masy
lidu převzíti a odzbrojiti, jest zřízeno vojenské
zajatecké shromaždiště u obce Hrudkova a jedno u obce Nesselbachu. Převzata výzbroj zbraní,
automobilů, motocyklů, zásob pneumatik, různých přístrojů a strojů, aparátů, dále stejnokroje, přikrývky a různé potřeby jsou sváženy na určité vykázané místo velitelem USA posádky. Tyto
hromady všech možných věcí jsou polévány
benzínem, zapáleny a zničeny. Desátého května
1945: Mezi německou ustupující armádou přichází maďarské vojsko již skoro úplně odzbrojené s mnoha sty koní a povozů (trénů), zbraně
mají pouze stráže ve službě. Maďaři se utábořili
na lukách za Bílým mostem a zde vyčkávají dalších příkazů demobilizačních od jiných vládních
činitelů. Dnešním dnem je odvolán německý
starosta Rožmberka Dr. Fuchs a na jeho místo
je určen Němec Andreas Brunner, po rozhodnutí
a nařízení velitele USA posádky rožmberské.“
Josef Panhötzl vlastnil statek v Horním Přísahově číslo popisné pět. Jeho kronikářské
zápisky z období od 6. do 18. května 1945 vypovídají o tom, jak ony dny prožíval hospodář
ze statku, kde žili jeho předkové po mnoho
generací. „Šestého května 1945: Asi v 9,30
pronikají prvá americká vozidla od Leonfeldenu do Vyššího Brodu. Vozidla jsou maskována
březovými větvemi. Jako první byly přerušeny
telefonní linky a místní muži vyzváni k odevzdání zbraní a uniforem. Ty byly spáleny. Asi
ve 13 hodin jsem měl střet s muži z Loučovic. Šli
rabovat. Byli to Němci a s nimi krajský vedoucí.

Paní Neubauerová přišla se zprávou, že se u ní
ukrývá svobodník SS a vyžaduje od ní informace. Měl prý 7. května převzít výcvik Volkssturmu.
Má u sebe pistoli a prohlašuje, že zastřelí každého Američana, kterého potká. Řekl jsem, že to
není dobré a bylo by správné ohlásit ho Američanům. Esesák zmizel a paní Neubauerová byla
na mne dlouho zlá. Sedmého května 1945:
Byl svátek, šli jsme do kostela do Brodu a potkali
Hansjögera, který měl na zlatém řetízku hodinky. V úvozové cestě u nádraží mu hlídkující
americký voják hodinky zabavil. Prý mu je vrátí,
až půjde zpět. Při zpáteční cestě se Hansjögr nechal předvést k veliteli hlídky, případ s hodinkami mu sdělil a dostal je zpět. V poledne, za mé
přítomnosti donutil americký důstojník notáře
dr. Hartmana s rodinou opustit během jedné
hodiny dům. Dům byl zabaven jako ubytovna
pro americké důstojníky. Marné bylo vypravování paní notářové, že byla nacisty pro svůj židovský původ pronásledována. Týž den večer už
bylo v domě rozbito všechno porcelánové nádobí. V poledne museli bývalí členové Volkssturmu
odstraňovat tankové zátarasy v Brodě. Osmého
května 1945: Z Protektorátu přijížděla nepřetržitě vojenská auta. Posádky zanechávaly auta
ve městě a zmizely. Děti auta vydrancovaly.
Také sklady ve Steindlhammeru byly vykradeny. Marně jsem to hlásil starostovi. Řekl mi, že
až budou normální poměry, budou zloději potrestáni. Devátého května 1945: U kravína
přistálo maďarské letadlo. Za chvíli bylo zcela
zdemolováno. V zahradě u myslivny stál německý obrněný vůz. Američané ho vyhodili do povětří. Desátého května 1945: Večer jsme šli přes
Hlásnou k Braunsteinhofu. Kolem cesty ležela
spousta zbraní a uniforem. Co bylo k užití, jsme
odnášeli domů. Jedenáctý květen 1945: Šli
jsme do kostela. Cestou bylo možno pozorovat
v rose na trávě spoustu stop směřujících na jihozápad. K poledni prosili u nás vojáci o vodu.
Šli do Pasova. Jeden z nich u nás zůstal. Jmenoval se Walter Haas. Teprve v říjnu odejel domů.
Ráno jsme šli s Motzbauerem a Kühnwärem
k Bramstvuhovi na Braunsteinhof. V noci musely stejnou cestou táhnout silné skupiny lidí.
Všude bylo plno věcí. Poházené účetní knihy, razítka, psací stroje, papíry, kusy hovězího masa,
bramborové vločky v pytlích a sud s vínem.
Naplnil jsem si vínem kanystr, vzal psací stroj
a různé kancelářské potřeby. Stál tam i těžký
žebřinový vůz. Poslal jsem Motzlbauera pro své
syny, aby s oslem vůz odtáhli domů. Dvanáctý
květen 1945: Večer kolem Reith hořely ohně
německých jednotek, hledajících americké zajetí. V lesíku u Fischerhofu ležela divize horských
německých myslivců. Kolem Větrné až k Malšínu, všude byly skupiny německých vojáků hledajících Američany. Na loukách běhali volně
koně. Silná vojenská skupina tábořila po obou

Americký voják v Loučovicích
(zdroj: Anděla Aquinová, soukromý archiv).

stranách silnice nad Hrudkovem. V Hrudkově
byli ubytovaní maďarští vojáci, kolem Lopatné
tábořili Vlasovci. Všichni chtěli k Američanům.
Šestnáctý květen 1945: Americký voják, asi
polské národnosti, obtěžoval naše děvčata. Byl
jsem na to sousedy upozorněn, abych zakročil.
Co jsem mohl dělat? Vlivem válečné prohry jsme
bezmocní a bezprávní. Jak tu ještě budeme žít
s Čechy? Denně byla demolována auta. Walter přinesl domů autobaterie a instaloval nám
ve světnici elektrické osvětlení. Přitáhla jednotka vojáků SS. Byli zajati a shromážděni na louce vlevo od Kravína, směrem k silnici izolováni
ostnatým drátem a hlídáni americkými vojáky
s kulomety. Později byli převedeni do tábora
do Frymburku. Poláci a bývalí zajatci z východu
vykradli sklad NSV ve Vyšším Brodě. Bylo tam
shromažďováno oblečení pro vojsko.“ 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(zdroj dat: archiv Františka 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. 7. 2017 pondělí, 18 hod., Klub pod kinem
KŘÍŽOVÉ CESTY V KRAJINĚ – VERNISÁŽ A BESEDA
Výstava mapující křížové cesty v Čechách
• 3. 7. 2017 – 30. 9., vestibul kina Vyšší Brod
KŘÍŽOVÉ CESTY V KRAJINĚ
Výstava mapující křížové cesty v Čechách
• 4. 7. 2017 úterý, 19 hod.,
klášterní zahrada
SATISFUCKTION
exklusivní akustický set
(unplugged koncert)
Vstupné: 150 Kč v předprodeji /
200 Kč na místě
• 6. 7. 2017 čtvrtek, 19 hod.,
klášterní zahrada
VLADIMÍR MERTA, JAN HRUBÝ,
ONDŘEJ FENCL A SEAN BARRY
koncert písničkářské legendy a jeho
hostů. Vstupné: 150 Kč v předprodeji /
200 Kč na místě
• 20. 7. 2017 čtvrtek, 18 hod.,
gotické sklepení
LUBOMÍR BRABEC
světoznámý kytarový virtuos zde
vystoupí v rámci Svatojánského
hudebního festivalu 2017 pořádaného
pod záštitou jeho Eminence Dominika
kardinála Duky.
Vstupné: 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě
• 23. 7. 2017 neděle, 21 hod., klášterní zahrada
DIVADLO ESENCE – HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Vstupné: dobrovolné
• 24. 7. 2017 neděle, 21 hod., klášterní zahrada
DIVADLO ESENCE – FANTOM SIMON
Vstupné: dobrovolné
• 27. 7. 2017 neděle, 21 hod., klášterní zahrada
DIVADLO ESENCE – FANTOM SIMON
Vstupné: dobrovolné
• 3. 8. 2017 úterý, 19 hod.,
klášterní zahrada
ONDŘEJ RUML „NA HUBU“
účastník show Tvoje tvář má známý
hlas se svou „krabičkou plnou zvuků“
Vstupné: 300 Kč v předprodeji / 350 Kč
na místě

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek 18. 8. do 12 hodin.

• 10. 8. 2017 čtvrtek, 18 hod.,
gotické sklepení
JIŘÍ STIVÍN „SÁM, SE SVÝM STÍNEM“
jazzový hudebník a skladatel, který
zahraje snad na vše, na co si vzpomenete. Vstupné: 300 Kč v předprodeji /
350 Kč na místě.
• 19. 8. 2017, sobota, 8 – 24 hod., Náměstí
SVATOBARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
Tradiční trh a jarmark řemesel s bohatým doprovodným
programem, ve kterém si vybere celá rodina.
• 2. 9. 2017, 13:27 hod., kemp Pod Hrází
45. 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.
Změna programu vyhrazena.

Město Vyšší Brod vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENT STAVEBNÍHO
ODBORU MĚÚ VYŠŠÍ BROD
Místem výkonu práce je Městský úřad Vyšší Brod,
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
Předpokládaný nástup je od 1. 8. 2017, nejpozději
od 1. 10. 2017. Jedná se o plný pracovní úvazek
na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba (statní občan ČR
nebo občan jiného státu s trvalým pobytem v ČR), která
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovených
zvláštním právním předpisem.
Další požadavky
• Úplné středoškolské vzdělání s maturitou, výhodou
středoškolské vzdělání se stavebním zaměřením.
• Praxe v daném oboru vítána.
• Uživatelská znalost PC (Word, Excel, Outlook),
řidičské oprávnění skupiny B
• Organizační a řídící schopnosti, samostatnost,
spolehlivost, zodpovědnost
• Komunikativnost – příjemné vystupování, vstřícnost
k občanům a umění jednat s lidmi
• Časová flexibilita – přítomnost na jednáních orgánů
města, ochota dále se vzdělávat

Přihlášky lze zasílat nejpozději do 24. 7. 2017
na adresu Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73;
případně na podatelnu MěÚ Vyšší Brod
Přední stranu obálky označte slovy:
Výběrové řízení – referent SÚ – NEOTVÍRAT

Bližší informace k přihláškám a jejich náležitostem
a k pracovní pozici podá Mgr. Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ Vyšší Brod, tel. 720 367 636.

