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Rozšířeno o příspěvek města Rožmberk nad Vltavou

 Podzimní výšlap
Vyšebrodskem

Z Vyššího Brodu do Rožmberka
14. 10. 2017, 10.00 hod.
Start – parkoviště Hrudkov
Více na str. 20

 Posezení pro seniory

19. 10. 2017, 16.00 hod.
Klub pod kinem

Krumlovský vodácký maraton
se jede už popatnácté
Vyšší Brod opět ovládne velký vodácký svátek. Stejně jako v minulých letech tu
bude 14. října startovat největší vodácký maraton v České republice, Krumlovský vodácký maraton. Na závodníky ze špičky vodáckého sportu a na všechny
nadšence, kteří se s nimi mohou poměřit, čeká i letos 36 kilometrů dlouhá trať
s cílem v Českém Krumlově.
Více na str. 3

 Krokusiáda

Tradiční parkové krokusování
22. 10. 2017, 10.00 hod.
Sraz před hist. radnicí

Stolní tenisté zahájili sezónu
slavnostní odpinknou
Vážení a milí čtenáři!
S říjnem se hlásí o slovo další volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, volební kampaň běží
naplno. Jsme přesvědčováni, že právě tyhle
volby jsou ty nejdůležitější, které kdy vůbec byly. I když jsme taková hesla slyšeli během kampaní už mockrát, na jejich skutečné důležitosti to nic
nemění. Jistě, jsme už poněkud znechuceni
politikou a možná i volbami samotnými.
Ale na druhou stranu, proč si nechat brát
možnost vyjádřit svůj názor, dát hlas podle
své svobodné vůle a přesvědčení. Určitě
bychom tuto možnost měli vždy využít.
Pokud letošní volby mají něco ukázat, určitě bude jedním z nejdůležitějších výstupů
to, jakým směrem chceme my občané,
aby se naše republika ubírala.Jaké hodnoty jsou pro nás všechny, nebo tedy spíše
pro většinu národa, důležité. Bude také
celkem zajímavé sledovat, jestli se budeme
soustředit hlavně na podobu a líbivost hesel, nebo na skutečný obsah jednotlivých
sdělení. Různá lákavá pozlátka se vyskytují
ve všech kampaních, ale není tak složité se
na ně podívat v širších souvislostech. I když
to samozřejmě není ta pohodlnější cesta.
V dnešní době máme všichni spíše tendence se ničím příliš dlouho nezabývat a jednotlivé záležitosti vyřešit pokud možno co
nejrychleji a co nejsnadněji. Je otázkou,
jestli je v tomto případě takový přístup
opravdu vhodný, když bez nadsázky rozhodujeme o vlastní budoucnosti.
Přesně týden před volbami si s námi
můžete hezky pročistit hlavu a utřídit
myšlenky nebo třeba i prodiskutovat
situaci na tradičním podzimním výšlapu
Vyšebrodskem. Tentokrát je naplánována
trasa z Hrudkova přes Lachovice do Rožmberka nad Vltavou. Navštívíme samozřejmě
i oboru s bizony a projdeme kolem několika zaniklých osad. Při procházce krásnou
podzimní krajinou si i zasoutěžíte. Pokud
budete správně odpovídat na otázky připravené po celé délce trasy, můžete vyhrát
jednu z cen. V Rožmberku pak bude možné využít předjednanou prohlídku hradu.
Na cestu zpět se můžete vydat po vlastní
ose nebo využít přistavený autobus, který
vás doveze zpět do Vyššího Brodu.
Na setkání na výšlapu se těší a příjemné
barevné podzimní dny přeje 
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Jan Straka,
za redakci VZ

Foto: KST ZŠ V. Brod

S

tolním tenistům Vyššího Brodu skončila
sezóna příjezdem z Olympiády dětí a mládeže koncem června. Na nějaké velké zhodnocování však nebyl čas, protože hned prvního
července už zahajovali letní přípravu devítidenním kempem v domácí tělocvičně.
Nezbylo, než místo dopinkné uspořádat koncem září slavnostní odpinknou. Starosta města Vyšší Brod ing. Milan Zálešák v salonku
hotelu Panský dům vyznamenal pět nejúspěšnějších z nich. Všem hráčům a hráčkám poděkoval za vzornou reprezentaci města a do dalších let popřál mnoho úspěchů.

Týden na to už téměř všichni bojovali na Bodovacích turnajích ČR v Praze. Pět z osmi startujících Vyšebrodských, přestoupilo do vyšších věkových kategorií a evidentně si na vyspělejší a starší protihráče teprve zvykali.
V kategorii mladšího žactva měl svou republikovou premiéru devítiletý Ondra Levai. Bude
si sice ještě nějakou dobu zvykat na odlišné prostředí velkých hal, ale předvedenými
výkony rozhodně nezklamal. Rozčarování se
však dočkala Andrea Petrů. Jen dva dobře
odehrané zápasy z pěti jsou trochu málo pro
dvacátátou hráčku žebříčku České republiky.
Právo startu v turnaji A na příští bodovačce
v Havířově, po velmi nervózních vystoupeních neobhájila.
V dorostenecké kategorii všichni zahráli to, co
se od nich očekává. Až na Terezku Levaiovou
postoupili z kvalifikačních skupin, a se střídavými úspěchy si zajistili více, či méně potřebných bodíků k dalšímu nasazování do příštích
turnajů. Pokud v tomto turnaji někdo skutečně zazářil, tak to byla Andrea Meškánová. Z kvalifikace postoupila stejně jako Šárka
Procházková z prvního místa, kde se blýskla
výhrou nad druholigovou Bartoňovou z Bohnic. Ale porazit hráčku z prvoligového Slavoje

Praha Veroniku Šimůnkovou, tak tomu se říká
majstr styk. Aby toho nebylo málo, v dalším
kole vedla nad Rebekou Žižkovskou už 2:0.
Jenže Hodonínská hvězda, jenž už druhým
rokem koketuje s nejvyšší soutěží žen prokázala přece jen víc zkušeností a hlavně fyzické
kondice.
Doře si vedl také Jarda Procházka. Ten prošel
kvalifikací jako nůž máslem a postoupil až
do třetího kola své soutěže.
V neděli, v hale Jedenáctka v Praze 11, nastoupilo do turnaje staršího žactva šest hráčů
z Vyššího Brodu.
Nejlépe si zde vedla Eva Pokorná. V turnaji A obsadila dělené patnácté až šestnácté
místo. V deblu vytvořila pro všechny soupeřky nebezpečnou dvojici s Patricií Segetovou z Děhylova. Obě prvním rokem starší
žákyně podaly nejlepší výkon ve čtvrtfinále.
Zde porazily dvě úřadující Mistryně republiky
Sommerovou s Pařízkovou celkem suše 3:0.
Na Ostravsko-Havířovský pár – Witoshová –
Vašendová v semifinále však už nestačily síly
a z prvního republikového turnaje si přivezly
bronzové medaile. Zabodovali také Kamil Kuchta a Andrea Meškánová.
Začátek sezóny však odhalil i mnohé nedostatky reprezentantů Vyššího Brodu. Mnozí
si vyzkoušeli zkušenost s nedostatečnou regenerací. Mezi turnaji se má na hotelovém
pokoji především spát, ne mít dlouho do noci
zapojen internet na mobilním telefonu. To se
pak druhý den špatně sportuje. U Andy Petrů
bude muset trenér Mleziva nějak napravit
metodickou chybu při tréninku forhend topspinu. Jarda zase potřebuje dojet forhendový úder do konce a Kamilovi se asi bude opět
měnit materiál na raketě. Práce je jako vždy
přehršel, ale sezóna je teprve na jejím začátku.

p.m.

Základní umělecká škola informuje

Foto: archiv KVM

KRUMLOVSKÝ
vodácký maraton

Ohlédnutí za prázdninami
Během prázdnin se mohli žáci ZUŠ účastnit
dvou hudebních táborů. Žáci dechového orchestru s panem učitelem Václavem Klabouchem trávili poslední prázdninový týden v Nové Peci na soustředění dechového orchestru
– ve spolupráci s dechovým orchestrem ZUŠ
Český Krumlov. Závěrečný koncert byl 31. 8.
v Horní Plané.
Naše škola pořádala třetí příměstský tábor pro
žáky smyčcového oddělení tentokrát na téma
„Krajina spícího štěstí“. Dopoledne se žáci věnovali hraní a zpívání, odpoledne výtvarným
činnostem a angličtině s lektorkami: Marie
Bůžková, Linda Nguyen, Mgr. Anežka Opekarová, Pavla Schwarzová, MgA. Irena Friessová–
Staneva a Markéta Nová. Na závěrečné výstavě a koncertě 25. 8. v sále ZUŠ žáci ukázali, co
za týden vytvořili a nacvičili.
Novinky
Výše uvedená fotografie je poslední fotografií sálu ZUŠ v Kaplici s pianinem, od září
2017 se v sále bude hrát na koncertní klavír
značky Knabe. Nástroj byl vybírán s ohledem
na velikost sálu, zvukové parametry a finanční
možnosti vyučujícími školy během minulého školního roku. S dopravou jsme posečkali
na dokončení příjezdové cesty a 12. 9. 2017
byl nástroj přivezen. Sál ZUŠ povýšil na reprezentativní koncertní prostor.
Informace o studiu:
V prvním zářijovém proběhly zápisy do ZUŠ,
škola se již několik let pohybuje na horní hranici povolené kapacity. V některých nástrojích
máme tzv. čekatele, které budeme kontaktovat v případě, že se uvolní místo. Talentové zkoušky na následující školní rok probíhají
od dubna do června a o jejich termínech budeme informovat.
Od října se otevírají kurzy:
• Hudební hrátky pro děti 4 – 6 let, budou
vždy ve čtvrtek od 14.30 – 15.15 (lektorka Iva
Hošpesová)
• Výtvarka pro nejmenší – děti 4 – 6 let, vždy
v pátek 13 – 13.45 (lektor Mgr. Václav Kaho vec)
• Pěvecký sbor – mohou navštěvovat i děti,
které nejsou žáky školy, pouze jako kroužek
(bez dalších vyučovacích předmětů v ZUŠ)

– čtvrtek od 15.15 do 16.00 (vyučuje Iva Hošpesová)
•
Výtvarka pro dospělé – první setkání
ve čtvrtek 12.10. od 15.30 v učebně VO ZUŠ.
Akademie umění a kultury
Bude pokračovat od října třetím semestrem
– ve stejném režimu jako minulý rok. Prosíme
studenty hudebního oboru, aby kontaktovali
své lektory a smluvili si rozvrh.
Výuka výtvarného oboru s Mgr. J. Lorencem
– první setkání ve čtvrtek 12.10. od 15.30
v učebně VO ZUŠ. Kombinované studium první setkání v ZUŠ Kaplice – je naplánováno
na 11. 10. – fotoateliér s V. Kahovcem.
Připravujeme:
• 7.10. od 17.00 – koncert Jihočeského violoncellového orchestru pod vedením Ilony
Průšové – po koncertech v Třeboni, Červeném
Dvoře, Hluboké nad Vltavou čtyřicetičlenný
orchestr z žáků, absolventů a vyučujících jihočeských ZUŠ vystoupí v kulturním domě
v Kaplici. 
Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová
Foto: archiv ZUŠ

K O NC E RT

Jihočeského
violoncellového
orchestru
Koncert Jihočeského
Alšova jihočeská
orchestru
16violoncellového
. 9.
galerie
HLUBOKÁ
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NAD
16:00
VLTAVOU

účinkují žáci, absolventi a vyučující

pod
vedením
Ilony Průšové

ZUŠ Třeboň / ZUŠ Oskara Nedbala Tábor
ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
ZUŠ Kaplice a ZUŠ Velešín

vstupné
dobrovolné

KONCERT SE USKUTEČNÍ ZA FINANČNÍ PODPORY JIHOČESKÉHO KRAJE VE SPOLUPRÁCI S ALŠOVOU JIHOČESKOU GALERIÍ

se jede už popatnácté

P

ro letošní ročník si pořadatelé přichystali
hned několik změn. Změny se týkají například závodníku na paddleboardech (zkráceně plavidla SUP), o které je stále větší zájem.
„Letos jsme se rozhodli otevřít novou kategorii
– megaboard. Jedná se o velký SUP pro 6 až 8
osob,“ seznamuje s novinkou jeden z organizátorů Jan Homola. Závodníci na megaboardech
pojedou 26 kilometrů dlouhou trať, budou totiž startovat v Rožmberku nad Vltavou. Zkrácená trasa čeká stejně jako v minulých letech také
na závodníky na raftech, pramicích nebo dračí
lodi. „Na své si přijdou i děti, pro které je připraven závod startující v Kempu na Pískárně.
Jejich maratonská trať je dlouhá 11kilometrů,“
dále dodává Jan Homola.
Pro pohodlnější a bezproblémový start všech
závodníků také dochází ke změnám při startu
ve Vyšším Brodě, kde po letech budou závodníci jedné z kategorií startovat níže po proudu
řeky. „Startovní linie pro lodě v kategorii K2
je posunuta o pár desítek metrů po proudu
tak, aby měly nejrychlejší lodě komfort pohodlného startu. Vše se samozřejmě promítne
i na prvním jezu, kam lodě K2 přijedou s dostatečným časovým rozestupem,“ upřesňuje
Homola.
Uspořádat závody takových rozměrů samozřejmě není jednoduché a je třeba pomoc i velkého množství dobrovolníků a nadšenců. Kromě nich se na organizaci podílejí i závodníci
z domácích oddílů SK Vltava Český Krumlov
a Hanace Rafters České Budějovice, mezi kterými najdeme opravdu špičkové sportovce,
například mistryni světa Karolínu Paloudovou,
juniorského mistra světa Vojtěcha Skořepu nebo reprezentanty Martina Nováka a Antonína
Haleše.
Že organizátoři opravdu nic nepodceňují a myslí i na bezpečnost, dokazují další slova Jana Homoly: „Jako každý rok se o bezpečí závodníků na všech jezech budou starat záchranáři a hasiči, kteří s touto prací
mají za všechny ročníky mnoho zkušeností.“
Nic tedy nebrání tomu, aby jubilejní ročník maratonu proběhl naprosto hladce.jstr
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Z činnosti SDH a JSDHO Vyšší Brod
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás opět seznámil s činností
Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce v našem městě.
V posledním článku, který jsem psal v květnu,
byl uveden nástin plánovaných akcí a akcí,
které se od začátku roku již udály. Tudíž Vás
většiny těchto skutečností ušetřím.
Přes léto probíhala poměrně intenzivní zásahová činnost. Z uvedených tabulek je patrné složení a počty mimořádných událostí, při
nichž naše jednotka plnila svou povinnost.
Tab 1. Zásahy dle obcí
Obec

druh MU

hodiny

D. Dvořiště

DNS

14:33

P

3:35

PP

0:24

TP

1:01

SA:

19:33

DNS

2:16

P

1:29

TP

2:13

SA:

5:58

Malšín

TP

2:09

P. Výtoň

DNS

0:42

V. Brod

DNS

14:41

DNO

1:14

OP

0:33

P

2:53

TP

31:57

SA:

41:18

DNS

0:49

P

1:23

TP

4:17

SA:

6:29

Malonty

P

4:03

Hořice na Šum.

DNS

0:39

Bujanov

DNS

3:20

Horní Dvořiště

TP

0:55

Druh MU

počet

hodiny

DNO

1

1:14

DNS

25

13:02

OP

2

0:33

PP

1

0:24

P

5

13:23

TP

36

42:32

Suma:

70

71:08

Loučovice

Rožmberk

Tab 2. Zásahy dle druhu
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V Tab 1 jsou uvedeny druhy a časy událostí dle
místa, resp. katastru obce, v Tab 2 jsou patrny
počty a časy jednotlivých druhů událostí. Zde
musí každý uznat, že čísla jsou to nemalá a naše jednotka je skutečně vytížena. Výčet druhů
událostí je dnes opravdu pestrý. Každý druh
události si žádá své postupy a nároky, navíc
se případ od případu může lišit a také odlišuje. Na členy naší jednotky je kladen poměrně
silný nápor a zvládat takové množství výjezdů
v našem malém počtu není žádný med. Od začátku roku se naše družstva pohybovala víc než
sedmdesát hodin v terénu. Navíc nepočítám
práci mimo zásahy na organizačních a technických záležitostech. Kvůli našemu vytížení
bychom měli stát o jednu kategorii JPO výše
(původně jsme plánováni do II. Kat., zatímco jsme zařazeni do III.). Tato otázka se opět
v rámci integrovaného záchranného systému
otevírá, ale je nutno říci, že postup o kategorii
výše bychom personálně nezvládli už vůbec,
protože bychom museli na zbrojnici držet služby. I přesto, že zmiňované služby nedržíme,
vyjíždíme k zásahům většinou do pěti minut
od vyhlášení poplachu. Předpisy nám ukládají
povinnost vyjet do deseti minut.
Ze zásahů stačí nastínit například autonehodu s pěti zraněnými osobami nad přejezdem
na Sejfech, kdy jsme spolupracovali se všemi
složkami IZS a armádou (vrtulník), či tragickou
nehodu nad bájným „Nažidlákem“. Z požárů byl
asi největší požár zemědělského objektu u Malont a požár sena a keřů za statkem na Hrudkově. Technické pomoci se týkaly zejména
úniků nebezpečných látek, ropných produktů
a v poslední době opět popadaných stromů.
Jistě si vzpomínáte na nedávnou bouřku, která ochromila polovinu Evropy. Našim družstvům se podařilo od jedné hodiny po půlnoci
do desáté dopolední zlikvidovat nebezpečné
stavy a zprůjezdnit komunikace v našem „rajónu“ pořezáním a odklizením popadaného dříví.
Této noci se vyznamenaly všechny jednotky
v Jihočeském kraji. Dostalo se nám poděkování
od jihočeského hejtmanství dopisní formou.
Přes všechnu naši snahu je ale nutno říci, že
někdy téměř nezvládáme nároky a nápor, který na nás služba v jednotce klade, neboť je nás
málo, kdož jsou schopni se aktivně zapojit. Je
nás málo i celkově. Vím, že se opakuji, leč 18
lidí ve městě s dvěma a půl tisíci obyvateli není
zrovna vizitkou ochoty pomáhat zadarmo druhým. V šatně zbrojnice zejí volná místa. Taktéž
je bohužel pravdou, že na některých zásahových oblecích se pomalu usazuje prach. Mám
strach, že jednoho dne prostě nevyjedeme…
Možná si někteří obyvatelé Vyššího Brodu
všimli, že v sobotu 9. 9. 2017 prošel z Náměstí po ulici Míru rakousko-český uniformovaný průvod doprovázený kapelou. Nejednalo

se o vzpomínku na rok třicet osm. Na letošek
totiž připadlo 145. výročí založení jednotky
dobrovolných hasičů. O tento se akt se v roce
1872 nemálo zasloužil tehdejší slovutný starosta Dr. Fridrich Nitsche. Vztah s ním vyšebrodští
hasiči do dnešních dnů nepřerušili. Ne že bychom komunikovali se záhrobím, ale držíme
patronát nad jeho hrobkou. Při slavnostním
nástupu před zbrojnicí proběhly proslovy a bilancování. Hovořil velitel JSDHO Richard Hurda
ml., starosta města ing. Radim Zálešák, starosta OV SDH Jaromír Marek a velitelé pozvaných jednotek z Horní Stropnice, Mladé Vožice,
Přízeře, Königschlagu a Bad Leonfeldenu. Vše
z českého do německého jazyka a naopak bravurně překládal pan doktor Jiří Franc. Dále byli
přítomni někteří členové Rady a Zastupitelstva města. Tak! Těm, kterým jsem možná zkomolil jméno a na těm, na něž jsem zapomněl,
se omlouvám. Dále byl přítomen pan převor vyšebrodského kláštera Cisterciáků Justýn
Berka, který slavnostně za zvuku překrásného
hudebního doprovodu kapely vysvětil naši zrekonstruovanou Tatru 815 CAS 32, na níž jsme
strávili stovky hodin práce. Doufáme, že se s ní
vždy v pořádku vrátíme domů. Panu převorovi za vysvěcení a požehnání děkujeme. I když
v naší zemi většina lidí tvrdí, že jsou ateisté,
akty tohoto druhu svým způsobem pohnou
s každým. Neméně děkujeme všem zúčastněným, včetně lidí, kteří nás svou přítomností
podpořili, neboť ti, co pomáhají, také potřebují
pomoc. Alespoň na duši. Nemalé díky, které
nelze vyjádřit, patří kapele z Schenkenfeldenu, která se nám sama nabídla a pozvedla náš
počin nepoměrně výše, než jsme zamýšleli.
Po oficiální části přišla na řadu trachtace, kterou večer doprovodili vynikající hoši z Pajzlbandu, a o níž se ve Vyšším Brodě mluví více než
o podstatě celé akce a důstojné oficiální části.
V rámci aktu byl slavnostně dekorován dlouholetý člen a starosta SDH Bohuslav Bíca medailí
Za mimořádné zásluhy.
Nu, co dál? Nyní se chystáme na výlet na Moravu a pomalu se můžeme připravovat na Mikuláše a Betlémské světlo. Utíká to…Pokud
jste to dočetli až sem, děkuji Vám za pozornost
a s přáním, abyste nás nikdy nepotřebovali, se
na čas loučím. 
Honza Poláček,
velitel družstva a předseda revizní komise

Vysvětlivky: DNS – dopravní nehoda silniční, DNO – ostatní, OP – ostatní pomoc, PP – planý poplach,
P – požár, TP – technická pomoc

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží
V

olby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční v pátek 20. 10. 2017 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. 10. 2017
v době od 8 do 14 hodin.
Právo volit má státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhne věku
nejméně 18 let, tj. v případě těchto voleb sobota 21. 10. 2017. Každý volič s trvalým pobytem v našem městě má právo si ověřit v kanceláři matriky MěÚ Vyšší Brod, zda je zapsán
v seznamu voličů, může také požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy. Městský
úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody,
proč nelze žádosti vyhovět.
Hlasovat lze jen v místě svého trvalého pobytu, kde jsou voliči vedeni na stálém seznamu.
Jedinou možností, jak volit na jiném místě
v České republice, popř. ve zvláštním voleb-

ním okrsku v zahraničí, je vyřídit si předem
voličský průkaz. Požádat o něj můžete osobně
na matrice MěÚ Vyšší Brod do 16 hodin 18.
října. Také můžete poslat žádost s ověřeným
podpisem (tento úkon je osvobozen od poplatků) nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
voliče či přes datovou schránku (ID naší datové
schránky: 7tnbs9d ), a to nejpozději do 16. hodin 13. října. Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského průkazu nelze vyhovět žádosti
voliče o vydání nového voličského průkazu.
Jako při minulých volbách budou ve Vyšším
Brodě zřízeny dva volební okrsky. Pro voliče
bydlící v ulicích: Míru, Zahradní, 5. Května, Rybářská, Poschoďová, Česká, K Vltavě, Slunečná,
Kaplická, Lesní, Klášter, Za Klášterem, Na Kozinci, Elektrárna a v místních částech: Hrudkov,
Lachovice, Dolní Jílovice, Kyselov a Lopatná
je to okrsek č. 1 v místnosti v přízemí budo-

vy Městského úřadu Vyšší Brod. A okrsek č. 2
v místnosti v přízemí nového pavilonu Základní školy Vyšší Brod pro voliče bydlící v ulicích:
Studánecká, Martínkovská, Na Stráni, Náměstí,
Pohraniční stráže, Na Vyhlídce, Lidická, Dřevařská a v místních částech: Těchoraz, Studánky,
Dolní Drkolná a Herbertov.
Každému voliči budou doručeny hlasovací
lístky nejpozději 3 dny před prvním dnem
konání voleb, tj. do 17. října. V případě, že se
z jakýchkoli příčin stane, že někdo z Vás do tohoto dne neobdrží hlasovací lístky, obraťte se
prosím na MěÚ Vyšší Brod a lístky Vám budou
obratem doručeny. Stejně tak je samozřejmé,
že voličům, kteří se dostaví do volební místnosti, prokáží své právo volit a nebudou mít
u sebe hlasovací lístky, obdrží hlasovací lístky
od okrskové volební komise přímo ve volební
místnosti. 
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Soubor Soubor usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 12 .09. 2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu /§ 95
odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele

kontrolu usnesení ZM ze dne 27.06.2017 a RM
od 21 .06. 2017.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu pí V. Kotálovou a MVDr. T. Jaroše a zapisovatele Bc. J. Straku.

K bodu: 4. Víceúčelové školní hřiště Vyšší
Brod

K bodu: 2. Schválení programu jednání ZM
dne 12.09.2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.2.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
zařazení bodu č. 4 – Víceúčelové školní hřiště Vyšší Brod do programu zasedání ZM dne
12. 09. 2017.
II. schvaluje
zařazení bodu č. 17 – Poskytnutí dotace z MK
a schválení veřejnoprávních smluv na obnovu
nemovitých kulturních památek do programu
zasedání ZM dne 12.09.2017.
III. schvaluje
zařazení bodu č. 18 – Uzavření dodatku
ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem
Vyšší Brod a Square Dance Club Šumaváček.
IV. schvaluje
doplněný program jednání ZM dne 12.09. 2017.
K bodu: 3. Kontrola usnesení ZM ze dne
27.06.2017 a RM od 21.06.2017.
zastupitelstvo města
bere na vědomí

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.4.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
postup při jednání s firmou VYSSPA Sports
Technology s. r. o. – pokračování ve stavbě,
uzavření dodatku, odsouhlasení náhradního
termínu dokončení stavby s tím, že město neponese náklady s tím související a nebude vyžadovat sankce vyplývající ze smlouvy o dílo.
II. schvaluje
postup při jednání s firmou VYSSPA Sports
Technology s. r. o. v případě nedohody o pokračování ve stavbě dle usnesení č. I. –odstoupení od smlouvy ze strany města po předchozí
dohodě s právním zástupcem města.
K bodu: 5. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
I. bere na vědomí
uzavření smlouvy o přijetí neinvestiční dotace
od Jihočeského kraje na podporu sociálních
služeb ve výši 167.100,– Kč.
II. bere na vědomí
uzavření smlouvy o přijetí neinvestiční dotace
od Jihočeského kraje na „opravu střechy objektu č.p.38 v místní části Studánky“ ve výši
200.000,– Kč.
III. bere na vědomí
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční

dotace od Jihočeského kraje na „hospodaření
v lesích“– umělá obnova sadbou a výchova
lesních porostů ve výši 51.184,– Kč.
IV. bere na vědomí
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace neinvestiční od Jihočeského kraje na „pořízení osobních ochranných a věcných prostředků pro
JSDHO Vyšší Brod“ ve výši 130.000,– Kč.
V. bere na vědomí
poskytnutí účelově finančních prostředků ze
státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených
s přípravnou fází volby prezidenta České republiky v roce 2018 ve výši 30.000,– Kč.
K bodu: 6. Rozpočtové opatření č. 9/2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle §84 odst. 2 b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 9/2017, které se týká úprav
rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení
příjmů o částku 5.986.392, , zvýšení výdajů
o částku 3.258.426, a financování ve výši –
2.727.966,–.
K bodu: 7. Koupě části pozemku parc. č.
1486/1 a pozemku parc. č. 1486/6 v k.ú.
Studánky u Vyššího Brodu.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.7.1.:
zastupitelstvo města
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souhlasí
s odkoupením části pozemku parc. č. 1486/1
o výměře cca 100 m² a pozemku parc. č. 1486/6
o výměře 141 m², v k.ú. Studánky u Vyššího
Brodu, za smluvní cenu 300 Kč za 1 m².
K bodu: 8. Žádost na SPÚ Jihočeského Kraje
o bezúplatný převod pozemků.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.8.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podání žádosti na Českou republiku – Státní
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj o bezúplatný převod pozemkových parcel, podle § 7 odst.
1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve správním území města
Vyšší Brod:
k.ú. Bolechy
– část pozemku parc. č. 2185/2
– pozemek parc. č. 669/2
– pozemek parc. č. 669/8
II. pověřuje
pověřuje pí místostarostku jednáním o souhlasu se stavbou na pozemku p.č. 1505 v k.ú.
Bolechy.
K bodu: 9. Prodej části pozemku p. č.1194/5
a části pozemku p.č. 1715/5 v k. ú. Vyšší Brod
(dle GP p. p. č. 1194/19+ p. p. č. 1715/23)
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.9.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje
stavebních pozemků na výstavbu rodinných
domů v lokalitě „Pod Vodojemem“, oddělených
od pozemků parc. č. 1194/5 a 1715/5, v k. ú.
Vyšší Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov,
geometrickým plánem č. 1019–21/2016, v k. ú.
Vyšší Brod, za podmínek:
1)Minimální nabídková cena 500,– Kč/m² vč.
DPH, plus náklady s prodejem nemovitosti
spojené.
2)Žadatelem může být pouze fyzická osoba
s rodným číslem.
3) Žadatel může zakoupit pouze jednu parcelu.
4) Žádost musí být podána na konkrétní parcelu s parcelním číslem.
5) Při podání nabídky na více parcel podá žadatel žádost na každou parcelu zvlášť.
6) Nabídky budou podány v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“.
7) Pro podání nabídky se doporučuje využít
formuláře, který je k dispozici na odboru ŽP
a na internetových stránkách města.
8) V případě shodné nejvyšší ceny na stejnou
parcelu se určí pořadí losem.
9) Do 1 roku od vkladu na katastr bude mít
nabyvatel povinnost získat stavební po-
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volení, při nesplnění této povinnosti bude
ve smlouvě sjednáno odstoupení od smlouvy.
10) Do 5 let od vkladu na katastr bude mít nabyvatel povinnost zkolaudování stavby, při
nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 50%
z kupní ceny, která musí být zaplacena
do 30 dnů od výročního dne 5 let od vkladu na katastr.
11)
Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců
od schválení smlouvy a do dalších 3 měsíců
zaplacení kupní ceny.
12)Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
Jedná se tyto pozemky: Parcela č. 14, Pozemek
parc. č. 1194/19 + 1715/23 výměra parcely:
922 m².
Nabídky podávat v zalepené obálce s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“ na adresu MěÚ Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod nebo na podatelně tamtéž do 20.11.2017
do 15:00 hod.
K bodu: 10 Prodej části pozemku p. č.1194/5
a části pozemku p.č. 1715/5 v k. ú. Vyšší Brod
(dle GP p. p. č. 1194/18+ p. p. č. 1715/22)
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje
stavebních pozemků na výstavbu rodinných
domů v lokalitě „Pod Vodojemem“, oddělených
od pozemků parc. č. 1194/5 a 1715/5, v k. ú.
Vyšší Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov,
geometrickým plánem č. 1019–21/2016, v k. ú.
Vyšší Brod, za podmínek:
1) 
Minimální nabídková cena 500, Kč/m² vč.
DPH, plus náklady s prodejem nemovitosti
spojené.
2)Žadatelem může být pouze fyzická osoba
s rodným číslem.
3) Žadatel může zakoupit pouze jednu parcelu.
4) Žádost musí být podána na konkrétní parcelu s parcelním číslem.
5) Při podání nabídky na více parcel podá žadatel žádost na každou parcelu zvlášť.
6) Nabídky budou podány v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“.
7)Pro podání nabídky se doporučuje využít
formuláře, který je k dispozici na odboru ŽP
a na internetových stránkách města.
8) V případě shodné nejvyšší ceny na stejnou
parcelu se určí pořadí losem.
9) Do 1 roku od vkladu na katastr bude mít
nabyvatel povinnost získat stavební povolení, při nesplnění této povinnosti bude
ve smlouvě sjednáno odstoupení od smlouvy.
10) Do 5 let od vkladu na katastr bude mít
nabyvatel povinnost zkolaudování stavby,

při nesplnění této povinnosti bude
ve smlouvě stanovena smluvní pokuta
ve výši 50% z kupní ceny, která musí být
zaplacena do 30 dnů od výročního dne 5
let od vkladu na katastr.
11)Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců
od schválení smlouvy a do dalších 3 měsíců
zaplacení kupní ceny.
12)Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
Jedná se tyto pozemky: Parcela č. 13, Pozemek
parc. č. 1194/18 + 1715/22 výměra parcely:
764 m² + 205 m² = 969 m²
Nabídky podávat v zalepené obálce s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“ na adresu MěÚ Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod nebo na podatelně tamtéž do 20.11.2017
do 15:00 hod.
K bodu: 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro zařízení
distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod Zahradní 436 – NN“ na pozemku parc. č. 1726/1
v k.ú. Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ
CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch
E.ON Distribuce, České Budějovice, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, DIČ CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu
10.000,– Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–40=2017.24.12.1
K bodu: 13. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem „ZTV Pod
Vodojemem Vyšší Brod“ na pozemky parc. č.
1194/5, 1206, 1717/2, 1718/2 v k.ú. Vyšší Brod
mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch E.ON Distribuce,
České Budějovice, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,
DIČ CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to
za jednorázovou úplatu 51.100, Kč + DPH +
náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–41=2017.24.13.1.

K bodu: 14. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.14.1.:
zastupitelstvo města
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 „Vyšší Brod, Studánecká ulice
– rozšíření veřejného osvětlení“ na pozemky parc. č. 1706/1 a 1706/10 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 a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Číslo smlouvy 3–42=2017.24.14.1.
K bodu: 15. Smlouva o zřízení služebnosti.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro stavbu „Podzemní komunikační
vedení“ na pozemku parc. č. 1715/5 v katastrálním území Vyšší Brod. mezi Městem Vyšší Brod,
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (Obtížený) ve prospěch Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6 Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 24126039,
DIČ CZ24126039 (Oprávněný), a to za jednorázovou úplatu 100, Kč + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–37=2017.24.15.1.
K bodu: 16. Schválení zadání změny č. 6
územního plánu Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.16.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
zadání změny č. 6 územního plánu Vyšší Brod
v předloženém znění.

K bodu: 17. Poskytnutí dotace z MK a schválení veřejnoprávních smluv na obnovu nemovitých kulturních památek.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.17.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
přidělení státní finanční podpory MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017
a změnu financování akce vč. podílů:
Oprava krovu a střechy objektu č. p. 129, části
B2; pro NKP Cisterciácký klášter, r. č. památky
25193/3–1489 –
Financování:
· Celkové náklady na obnovu v r. 2017 bez DPH:
1.308.354,– Kč
· Podíl vlastníka: 16.354,– Kč
· Podíl města: 0
· Požadovaný příspěvek z Programu:
1.292.000,– Kč
II. schvaluje
přidělení státní finanční podpory MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017a
změnu financování akce vč. podílů: Izolace domu č.p. 104, Náměstí Vyšší Brod; Obnova fasády, etapa II; pro kulturní památku: Stará radnice
č. p. 104, Náměstí, Vyšší Brod; st. parc. č. 15, k. ú.
Vyšší Brod, r. č. památky 29242/3–6177
Financování:
Celkové náklady na obnovu v r. 2017 bez DPH
578.629,– Kč, z toho:
– Podíl vlastníka: 306.629,– Kč
– Požadovaný příspěvek z Programu: 272.000,–
III. schvaluje
v souladu s § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace na obnovu nemovité národní kulturní památky – NKP Cisterciácký klášter Vyšší Brod,
rejst. č. ÚSKP ČR 25193/3–1489 v městské památkové zóně, na p. p. č. 145/1 v k. ú. Vyšší
Brod, obec Vyšší Brod, okres Český Krumlov,
kraj Jihočeský, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové
hodnoty: Oprava krovu a střechy objektu č.
p. 129, části B2; pro NKP Cisterciácký klášter, r.
č. památky 25193/3–1489 ; mezi Městem Vyšší
Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191,
DIČ: CZ 00246191 a Cisterciáckým opatstvím,
Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00476684,
DIČ:CZ 00476684 zastoupeným p. Justinem

Pracovní nabídka
Správa státního hradu Rožmberk hledá do svého týmu
komunikativní kolegyni či kolegu na částečný pracovní úvazek
Podrobnosti získáte na webových stránkách hradu
www.hrad-rozmberk.eu nebo na níže uvedeném kontaktu.
tel. +420 380 749 838, +420 607 52 63 84,
e-mail rozmberk@npu.cz.

Janem Berkou, Převorem kláštera a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
IV. schvaluje
v souladu s § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace na obnovu nemovité kulturní památky
– Kostel sv. Bartoloměje, ÚSKP ČR: 45948/3–
1488, v městské památkové zóně, na p. p. č.
262 v k. ú. Vyšší Brod, obec Vyšší Brod, okres
Český Krumlov, kraj Jihočeský, v rozsahu těchto
prací podstatných pro zachování její souhrnné
památkové hodnoty – Oprava hřbitovní zdi
kostela sv. Bartoloměje – Oprava kovaných
částí hřbitovní zdi – u fary; pro kulturní památku: Kostel sv. Bartoloměje st. p. č. 262 Vyšší
Brod, r.č. památky 45948/3–148; mezi Městem
Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ:
00246191, DIČ: CZ 00246191 a Římskokatolickou farností, Náměstí č. p. 42, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 65028309, zastoupenou p. Zdeňkem
Prokešem, administrátorem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
K bodu: 18. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Vyšší
Brod a Square Dance Club Šumaváček.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.24.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ze
dne 30.05.2017, uzavřené mezi Square Dance
Club Šumaváček, IČ: 26529297, sídlo Loučovice
276 a Městem Vyšší Brod, IČ: 00246191, Míru
250, 382 73 Vyšší Brod.
Nepřijatá usnesení
K bodu č. 11. Zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parc. č. 762/3 v k.ú. Hrudkov.
K bodu č. 8. Žádost na SPÚ Jihočeského Kraje o bezúplatný převod pozemků. Hlasování
o protinávrhu. 

Ing. Milan Zálešák
Starosta
Eva Maštalířová
Místostarosta

od 8. 9. 2017 v pátek zahájen pravidelný

Prodej živých ryb
Z KLÁŠTERNÍCH RYBNÍKŮ

pstruh, siven, kapr
kdy: každý pátek od 13:00 do 16:00
kde: vpravo od brány do kláštera ve Vyšším Brodě
(směr Opatská stezka)
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Vyšebrodští bowlingáři opět v akci
Dnes Vám přinášíme pár informací
z odehraných turnajů za 3. čtvrtletí.

Antalík Ivan – 19. místo, 5 bodů, NN 242,
průměr 179,8

2. 7. 2017 Hluboká cup normal
Hron Pavel – 10. místo, 10 bodů, NN 224,
průměr 143
Staněk Libor – 11. místo, 9 bodů, NN 235,
průměr 150,2
Furik Ludvík – 13. místo, 7 bodů, NN 182

17. 8. 2017 Campus cup České Budějovice
Hron Pavel – 28. místo, 10 bodů, NN 203,
průměr 159,7
Antalík Ivan – 32. místo, 10 bodů, NN 201,
průměr 154
Staněk Libor – 35. místo, 10 bodů, NN 161,
průměr 147,7

12. 7. 2017 Campus cup České Budějovice
Antalík Ivan – 27. místo, 10 bodů, NN 180,
průměr 155,5
Hron Pavel – 30. místo, 10 bodů, NN 164,
průměr 151
6. 8. 2017 Hluboká cup devítka
Furik Ludvík – 5. místo, 19 bodů, NN 296,
průměr 217,2
Staněk Libor – 14. místo, 10 bodů, NN 300,
průměr 186,2
Hron Pavel – 17. místo, 7 bodů, NN 217,
průměr 186,2

Foto: archiv L. Staňka

3. 9. 2017 Hluboká cup normal
Staněk Libor – 12. místo, 12 bodů, NN 192,
průměr 164
Hron Pavel – 16. místo, 8 bodů, NN 202,
průměr 113,2
Antalík Ivan – 20. místo, 4 body, NN 180,
průměr 154,2
13. 9. 2017 Campus cup České Budějovice
Antalík Ivan – 18. místo, 13 bodů, NN 193,
průměr 169,6
Hron Pavel – 26. místo, 10 bodů, NN 189,
průměr 164,5
Staněk Libor – 35. místo, 10 bodů, NN 168,
průměr 141
Celkové pořadí po 9 turnajích
Hluboká Cup
Hron Pavel – 9 odehraných turnajů, 90 bodů,
11. místo
Furik Ludvík – 6 odehraných turnajů, 74 bodů,
15. místo
Staněk Libor – 8 odehraných turnajů,
73 bodů, 16. místo
Antalík Ivan – 8 odehraných turnajů, 68 bodů,
19. místo

Campus cup České Budějovice
Hron Pavel – 9 odehraných turnajů, 117 bodů,
23. místo
Antalík Ivan – 9 odehraných turnajů, 108 bodů,
27. místo
Staněk Libor – 7 odehraných turnajů,
101 bodů, 35. místo
Vítek Miroslav – 3 odehrané turnaje, 43 bodů,
47. místo
Ve třetím čtvrtletí jsme opět nepodali přesvědčivé výsledky až na pár výjimek. Za zmínku
stojí 5. místo na Hluboké cup devítce Furik
Ludvík s náhozem (396) a na tom samém turnaji se povedla hodit Liborovi Staňkovi Krásná
300. Hodnocení vyšebrodských bowlingářů je
průměrně 150 – 180 na hru.
Od září 2017 jsme se přihlásili do Ligy ABL
(Amatérská bowlingová liga). Kapitánem družstva je Ivan Antalík a název do 4. ligy jsme
dali „STS CHVOJKOVICE VYŠŠÍ BRO“. 19. 9. 2017
odstartovala 4. liga, kde je 10 týmů a hraje
se 7 zápasů. Na úvod jsme si nevedli špatně.
3 zápasy vítězné a 4 prohrané,ale 2 byly až
do konce vyrovnané. Konečné skóre 3.324,
průměr 474,86, 18 bodů a celkové 5. místo.
Střed tabulky je dobrý výsledek.
Příští termín 4. ligy je 17. 10. 2017, hrajeme
vždy na Campus cupu v Českých Budějovicích.
Prosím fandy bowlingu, držte nám palce
do dalších zápasů (turnajů). 
Za STS Chvojkovice Vyšší Brod, Libor Staněk.

Z činnosti Městské policie
• 16. 5. – došlo k propadnutí vozovky v ulici
Pohraniční stráže, proto bylo nutné označení
nebezpečného místa. Dále byla nalezena registrační značka vozidla, po lustraci v evidencích byla vrácena jejímu majiteli. Z důvodu
probíhající rekonstrukce vodovodního řadu
ve městě jsme neustále kontrolovali svislé
dopravní značení, neboť často docházelo
k jeho změnám v průběhu prací.

• 31. 5. jsme navštívili opět děti v mateřince,
tentokráte na hřišti za školkou, kde jsme opět
probírali bezpečnost při přecházení komunikace. Blíží se čas, kdy budou samy přecházet
komunikace cestou do školy. Tady si dovolím
připomenout, že se konečně podařilo vybudovat osvětlení přechodu u Základní školy,
za spolupráce města a Nadačního fondu ČEZ,
který přispěl z programu Oranžový přechod.

• 19. 5. V osadě Studánky jsme řešili volně pobíhající ovce, které se nechtěly nechat odchytit ani svým majitelem.

• 3. 6. jsme asistovali našim dobrovolným hasičům při úklidu komunikací po právě proběhlé rekonstrukci vodovodu. Poté jsme na žádost majitele jednoho pohostinství ve městě
museli řešit nezbedného hosta, který odmítal
zaplatit svoji útratu .

• 20. 5. jsme zabezpečovali bezpečný průjezd
Pony Expressu
• 21. 5. jsme obdrželi oznámení o odchytu
volně pobíhajícího pejska na zadním Těchorazu, dalším šetřením byla zjištěna majitelka,
které se pejsek při procházce zatoulal. Byl ji
vrácen a ještě musela zaplatit povinný poplatek městu.
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• 9. 6. došlo k dopravní nehodě dvou vozidel
na Kaplické, kterou jsme předali skupině dopravních nehod v Č. Krumlově.
• 12. 6. jsme na žádost spoluobčanů odchytili na Studánecké zaběhlého pejska, naštěstí

měl identifikační známku, tak se mohl rychle
vrátit ke svému majiteli na Těchoraz.
• 16. 6. jsme zadokumentovali porušení vyhlášky města, plovoucí vory. Spisové materiály jsme předali správnímu orgánu k řešení.
• 27. 6. jsme s dětmi ze školky nacvičovali
přecházení silnice po přechodu na náměstí
u školy.
• 30. 6. nás zavolali místní trhovci, že zadrželi

skupinu rakouských občanů, kteří platí falešnými eury. Hlídka skupinu na místě předala
kolegům z PČR.

Po ověření, že vodák je i majitelem vozidla,
se asi po 20 minutách podařilo automobil
otevřít.

• 7. 7. nám byl předán nalezený mobilní telefon. Z fotografií na SD kartě jsme zjistili majitelku a telefon jí druhý den vrátili.

• 10. 7. jsme v Kaplické ulici zjistili na chodníku
propadlý kanál. Kanál jsme překryli a označili.
Bohužel se nám nepodařilo zjistit řidiče náklaďáku, který vjel na chodník a kanál se pod
ním propadl.

• 9. 7. jsme byli telefonicky informováni o muži, který chytá ryby u výpusti tunelu. Na místo
jsme vyjeli i s členem rybářské stráže, který
pytlákovi zadržel rybářský lístek a věc předal
k vyřešení rybářské organizaci.
• 9. 7. nás požádal jeden z vodáků, že si
omylem zabouchl klíče od vozidla v kufru.

• 13. 7. nám v kempu předali 6 ks nalezených
peněženek s doklady. Občanky jsme předali
k zneplatnění na matriku města a peněženky
jsme zaslali majitelům. Během sezóny jsme
takto řešili ještě dalších 5 peněženek.

• 15. 7. jsme dostali další nález, a to tašku s peněženkou i hotovostí, klíče od domu a další
věci, které nechala ležet u stánku v Herbertově vodačka z Budějovic. Podařilo se nám ji
kontaktovat a věci jí vrátit.
• 15. 7. jsme vyhradili parkoviště ve spodní
části náměstí pro cca 150 motorek, které se
zúčastnili tradiční jízdy Vltava Ride.
• 22. 7. byl blokovou pokutou ohodnocen
pokus krádeže hodinek v jednomz místních
obchodních center.
Za MP str. R. Kozel

Dvě stavební parcely v lokalitě
Pod Vodojemem jsou na prodej
Podmínky prodeje v kostce:
1) Min. nabídková cena 500,– Kč vč. DPH
2) Ž
 adatelem může být pouze osoba
s rodným číslem
3) Žadatel může zakoupit pouze jednu
parcelu
4) Ž
 ádost musí být podána na konkrétní
parcelu s parcelním č.
5 ) Při podání žádosti na více parcel nutné
podat na každou zvlášť
6) N
 abídky v zalepené obálce s ozn.
„Prodej pozemku Pod Vodojemem“
do 20. 11. 2017 do 15.00 hod.
7) K
 podání doporučeno využít formulář
(dostupný na odboru ŽP a na webu
města)
8) P
 ři shodné nabídce nejvyšší ceny
na stejnou parcelu určuje pořadí los

Z

astupitelstvo města Vyšší Brod na svém zasedání dne 12. září 2017 schválilo zveřejnění záměru nabídnout k odprodeji pozemky
na výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod
Vodojemem.
Pokud patříte mezi zájemce o koupi těchto pozemků, je nutné podat žádost, ve které uvedete, o kterou konkrétní parcelu máte zájem, své
osobní a kontaktní údaje a nabídkovou cenu.
Minimální nabídková cena je dle schváleného záměru 500,– Kč/m2 vč. DPH. Pro podání
nabídky je doporučeno využít formuláře,
který je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Vyšší Brod nebo je ke stažení na oficiálních stránkách města
www.mestovyssibrod.cz. Jestliže chcete podat žádost na více parcel, musíte tak učinit
na každou zvlášť. Může také dojít k situaci, že
více žadatelů nabídne shodnou nejvyšší cenu
na stejnou parcelu. Pořadí bude v takovém případě určeno losem. Žadatelé také musí počítat
s úhradou nákladů spojených s prodejem pozemků, které budou přičteny k jejich celkové
ceně.

V podmínkách prodeje jsou také stanoveny
lhůty, které je nutné dodržet, jinak dojde k odstoupení od smlouvy, resp. naúčtování smluvní
pokuty. Jakmile se stanete vlastníky pozemku,
je nutné, abyste do jednoho roku od vkladu
na katastr získali stavební povolení. Když se
tak nestane, dojde k odstoupení od smlouvy
ze strany města. Smluvní pokuta ve výši 50%
z kupní ceny pozemku bude naúčtována nabyvateli, pokud do 5 let od vkladu na katastr
nedojde ke zkolaudování stavby.
Vaše nabídky můžete podávat do 20 .11. 2017
do 15.00 hod. v zalepené obálce s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“
na adresu Městského úřadu Vyšší Brod nebo
osobně přímo v jeho podatelně.
Jedná se o pozemky označené:
• č. 13 o celkové výměře 969 m2
• č. 14 o celkové výměře 922 m2 
jstr

9) D
 o 1 roku od vkladu na katastr
povinnost získat stavební povolení
10) D
 o 5 let od vkladu na katastr
povinnost zkolaudovat stavbu
11) P
 odpis kupní smlouvy do 2 měsíců
od schválení smlouvy a do dalších
3 měsíců zaplacení kupní ceny
12) N
 abyvateli budou přičteny náklady
s prodejem nemovitosti spojené
Případné dotazy zodpoví:
ing. Miroslav Krahulec
(tel.: 380 746 541)
nebo místostarostka Eva Maštalířová
(tel.: 725 483 043).
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P

odzimní měsíce jsou pro bylináře obdobím
sběru plodů a kořenů. Velmi užitečnou bylinou, jejíž kořen si na podzim vyplatím nasbírat
je kostival lékařský (Symphytum officinale). Je
to „mistr léčitel“ a naše babičky a prababičky je
uměly použít a dělat s ním „zázraky“.
Kostival je vytrvalá bylina, libuje si spíše ve vlhku a snadno se šíří. Květy jsou nejčastěji nachově fialové.

Léčebně se dají použít jeho listy a kořen. Kořen
sbíráme nejlépe v září a říjnu, pokud ale potřebujeme a nemáme zásobu, můžeme ho sbírat
celý rok. Kořen můžeme nasušit do zásoby,
použít ho čerstvý, nebo si připravit z čerstvého kořene různé výrobky na pozdější použití.
Pokud kořen sušíme, tak po vyrytí ho opereme vodou, podélně rozřízneme a nakrájíme
na slabá kolečka. Ty sušíme nejlépe na slunci,
pokud použijeme umělé teplo, teplota nemá
přesáhnout 40 – 45°C.
Čerstvý kořen můžeme také uskladnit v písku
stejně jako mrkev.

která následně ztvrdla a sloužila jako předchůdce dnešní sádry, ránu fixovala a navíc
hojila.
Kostival vedle hojení kostí také zastavuje krvácení, mírní bolesti, hojí drobné rány, pomáhá odstraňovat modřiny. Masti, gel nebo
jen obklad z kostivalu hojí také popáleniny,
opařeniny i spáleniny od slunce. Také bolavé klouby, vymknutí atd. Vnitřně pomáhá při
bronchitidách, žaludečních vředech, průjmech
a mnoha dalších potížích.
Kostival je také výborným hnojivem pro zahradníky. 
Ivet Bylinka Podhradská
(více se o bylinkách můžete dozvědět
na www.zememama.com)

Kostival už podle názvu je mistr léčitel kostí
a nejen jich. V minulosti se z něj připravovaly obklady i na povrchové rány, hojí a zaceluje rány (také se mu říkalo „hojínek“ nebo
„celík“). Po rozvaření kořene vznikla hmota,

Karetní výklad na měsíc
říjen, listopad a prosinec 2017
Röhrig Tarot
Doplňující karta je ze sady: Myšlenky síly
od Luise Hay.
Každý z měsíců, které nám zbývají v tomto roce, zastupuje jedna z karet.
Říjen bude o Klidu, kdy můžeme rozjímat, relaxovat, vstřebávat zážitky uplynulého aktivního
léta. Podzimní krajina nás láká k procházkám.
Stromy se obléknou do pestrobarevných tónů
a rozjasní duši i mysl. Vnímejte proměny, které
se v přírodě odehrávají. Je to cyklus, který má
svůj pravidelný rytmus. Stává se, že člověk

někdy tento cyklus naruší, příroda se dokáže
rychle přizpůsobit a opět se vrátí ke svému rytmu. Načerpejte energii podzimních nocí i rán.
Pokud se potřebujete rozhodnout, udělat krok
jiným směrem, promyslete si nejprve vše v klidu o samotě. Pak se zeptejte druhých na jejich
názor a porovnejte to s tím, co cítíte ve svém
nitru, ve svém srdci. Poznáte, co je správné.
Listopadová karta nese název Porážka. Budeme zdolávat překážky, které nám přichystá
okolí. Někdy situace vypadá neřešitelně, přesto se řešení vždy najde. Tentokrát budeme
muset vše vyřešit sami. Odměnou nám bude
nový začátek, myšlenky, překonání sama sebe.

Je to proces, kdy rosteme a často poznáváme,
že naše hranice jsou neomezené. Dokážeme
vše, co si přejeme, o čem sníme. Je třeba mít
trpělivost, naslouchat sobě i ostatním srdcem,
nevzdat to, i když jsme jediní, kdo jde dál.
Prosinec je symbolicky ve znamení Hvězdy.
Karta, která opravdu rozzáří naši mysl a vnese
projasnění do našich životů. Hvězda je takovou rekapitulací cesty, kterou jsme ušli. Konec
roku bývá o vyhodnocování uplynulých měsíců. Připomínáme si své úspěchy i nezdary a říkáme si, co bychom chtěli zlepšit, co bychom
si přáli do dalšího roku.
Poslední měsíce tohoto roku nám přinesou
Klid, Porážku a Hvězdu. Klidem se připravíme
na nepříjemnosti, které nám může připravit
okolí, ať už v práci nebo v soukromí, řešení
nalezneme a rozsvítíme Hvězdu, světlo, které
v sobě nosíme všichni. Věřit na zázraky není
dětinské ani pošetilé, protože zázraky se dějí
stále, jen jsme se je naučili nevidět. Zkuste se
rozhlédnout kolem sebe. Vydejte se do přírody. Pozdravte své blízké a poděkujte jim, že
s nimi můžete být. Mějte se rádi a nezapomínejte si udělat čas pro sebe.
S dalším číslem Zpravodaje bych vám ráda
představila tarotové karty, jejich význam i způsoby výkladu. 
Andrea
www.harmoniaspiralis.cz
(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)
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ka (teplota nad 38°C), únava, bolesti svalů
a kloubů, schvácenost a vůbec celkový pocit
nepohody. Kromě toho se logicky přidají příznaky z virového napadení buněk dýchacích
cest. K těmto příznakům patří bolest v krku,
kašel, nepříjemný pocit na hrudi apod. Někdy
se může přidružit také rýma, i když ta není pro
chřipku typická. Tyto příznaky přetrvávají několik dní, často až týden. Líbí se mi úsloví, že
neléčená chřipka trvá týden a léčená sedm
dnů, protože dost dobře odpovídá situaci. Celkové příznaky jako je únava, schvácenost a pocit nepohody mohou přetrvávat i po vymizení
příznaků onemocnění horních cest dýchacích.

Lékař radí
Chřipka (vakcíny máme
již dostupné v ordinaci )

C

hřipku prakticky každý zná a téměř každý ji
prodělal. Chřipka je klasické infekční onemocnění, které v podobě epidemií každý rok
napadá lidi na celé planetě. Ačkoliv je její průběh většinou jen obtěžující, může chřipka být
nebezpečná a mnoho nemocných (zejména
oslabených jedinců a starých lidí) na chřipku
umírá!!!
Příčiny: Příčinou chřipky je chřipkový virus
neboli virus influenzy. Virus se šíří kapénkami
a zdrojem je nemocný člověk. Viry se začnou
množit v buňkách, které tak poškozují. Poškozené buňky odumírají a viry v nich obsažené
se šíří do buněk zatím nenakažených, případně mohou být vykašlány do okolí a nakazit jiného člověka. Prevence je tady i nošení roušky.
Vybavme si Japonce :–)
U viru chřipky dochází každoročně ke změnám jeho povrchových struktur a proto můžeme onemocnět chřipkou vícekrát za život. Náš
imunitní systém virus chřipky v drtivé většině
případů porazí a vytvoří si proti němu protilátky. Další rok se však objeví trochu jiná verze viru a na ten už u některých lidí nemusí imunitní
systém reagovat zcela účinně.
Kromě každoročních mutací bohužel u viru
chřipky může dojít jednou za několik let k velkým změnám. Následkem je vznik nového
kmene geneticky velmi odlišného oproti předchozím. Na takto změněný virus není připravený imunitní systém prakticky žádného člověka
a dochází k celosvětovým epidemiím velkého
rozsahu – tzv. pandemiím.
Projevy: Projevy chřipky jsou do značné míry individuální. Většina lidí si bude stěžovat
na celkové příznaky infekce, jako jsou horeč-

Diagnostika: Chřipka se diagnostikuje na základě klasických projevů, význam má poslech
plic pacienta fonendoskopem. Při podezření, že na chřipku nasedla bakteriální infekce
a způsobila zápal plic, je možné udělat RTG
snímek plic. Elegantním způsobem, jak odlišit
virové onemocnění (jako je chřipka) od bakteriální infekce, je vyšetření proteinu CRP (C
– Reaktivní Protein) z krve, přístroj máme v ordinacích k dispozici. U virové infekce nebývá
zvýšen moc, u bakteriální infekce je zvýšený
hodně.
Prevence: Jsou dvě možnosti prevence chřipky:
1. Můžete posilovat svůj imunitní systém, takže ve chvíli sekání s chřipkou viry rychle zvládne bez vzniku onemocnění. Sem patří klasické
metody, jako je otužování, dostatek pohybu,
denní příjem vitaminů v ovoci a zelenině, dostatek spánku, atd.
2. Včasné očkování je velmi dobrý a poměrně
levný způsob, jak se před chřipkou ochránit.
Vzhledem k tomu, že virus chřipky pravidelně mutuje, musí se každý rok vyrábět nová
vakcína, a ani tak není jisté, že bude proti viru
účinkovat. I když však proti zmutovanému viru
zcela účinkovat nebude, probíhá u očkovaných lidí chřipka mnohem méně závažně!!!
Ne naopak, jak se občas mezi lidmi traduje.
Léčba: Správná léčba chřipky je v podstatě velice jednoduchá. Ne každý ale má chuť na pravidla léčby přistoupit a pak si odnese následky
spočívající v dlouhodobějším průběhu chřipky
nebo vzniku dalších komplikací. Jaké tedy jsou
zásady léčby chřipky?
1. Klid na lůžku – Je vhodné chřipku vyležet
v klidu a v teple. To lze doporučit, dokud chřipkové příznaky nezačínají mizet. Obvykle je to
tak 3 –5 dnů, někdy déle. Pracovní neschopnost je proto vhodná.
2. Dostatek tekutin a potravy.

3. Léčení horečky – Doporučuje se léčit zvýšení teploty nad 38 °C. Např. pomocí paralenu. Je
důležité vědět, že nesmí být léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. Aspirin) podány
dětem pod 12 let, protože se bojíme vzniku
tzv. Reyova syndromu. Pozor na kombinaci
těchto léků s alkoholem mohou poškodit játra!
Tyto léky utlumí zánět a sníží horečku. To je
vše. Nic víc, nic míň. Nenechte se ale zmýlit
televizními reklamami, kdy si člověk vezme
tabletu, a je najednou zdravý. Protizánětlivé
léky nijak nepůsobí proti virové infekci, jen
tlumí příznaky onemocnění. Po několika hodinách vám zase začne být mizerně, tak s tím
počítejte a i při dočasném zlepšení dodržujte
pravidla číslo 1 a 2.
4. Léčení kašle a ucpaného nosu: Používá
se řada přípravků, s jejichž výběrem vám rádi
pomůžeme, případně i v lékárně proškolený
pracovník.
5. Antibiotika – Chřipka je virové onemocnění
a antibiotika na něj proto nepůsobí!!! Podání
antibiotik na prostou chřipku je zcela zbytečné. Pokud se však bojíme, že je chřipka komplikovaná bakteriální infekcí, lze antibiotika bez
obav použít. 

MUDr. Eduard Benc

Informace z pojišťovny o tom, komu,
lze očkování zdarma aplikovat.
Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně
2017 podobně jako v letech předchozích hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65 let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky
řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po transplantaci
krvetvorných buněk.
Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace
zákona o veřejném zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.
Od roku 2010 je z veřejného zdravotního pojištění očkování hrazeno také osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných,
v domovech pro seniory, v domovech pro
osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.
Informace o cenách očkování pro samoplátce
jsou dostupné přímo v ordinaci PL. cca 200 –
320 Kč dle typu vakcíny.
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Rekonstrukce silnice
V

šichni pociťujeme současný stav při rekonstrukci silnice jako nutný,
ale též trochu omezující. Ale zatím se nám daří ladit i zájezdy do rekreačního střediska České pošty, či pohyb automobilů majitelů dotčených pozemků. Dne 15. 9. 2017 se uskutečnil 1.kontrolní den. V souladu
s objednavatelem (Město Rožmberk nad Vltavou a SÚS JčK) a kontrolou
na staveništi bylo konstatováno, že stavba je v souladu s danými termíny. Nyní se provádí odtěžení a výměna zeminy v aktivní zóně.
Přínosná součást tohoto projektu spočívá též např. v úpravě a doplnění
vodovodního řadu, odvodnění zahrad apod. 
Lenka Schwarzová

Poděkování
Paní Petrákové za pečlivou starost o květinovou výsadbu a zeleň
ve městě, Janu Fröstlovi za další krásné lavičky v intravilánu města
a Sboru dobrovolných hasičů, které vyjadřuje město a zároveň paní
hejtmanka Ivana Stráská (dopis od paní hejtmanky bude uveřejněn
na web.stránkách města).

Pronájmy v Rožmberku
N

ebyla jsem vyzvána ke schválení příspěvku paní Vladimíry Račákové na stránkách
určených pro Rožmberk, ale nepřekvapilo mě
to. Jakýmsi gradačním vývojem se totiž stalo, že zpočátku jsem byla redakční radou
ve Vyšším Brodě vždy vyzvána, zda se články různých přispěvatelů mohou prezentovat.
První polemický článek vzešel od paní ing.
Krotké a dnes se musím již trochu pousmát
nad prognózami, zda nenecháme pokladnu po našem volebním působení prázdnou
či dokonce zadluženou. Doložili jsme tenkrát informace a ukázalo se, že na konci roku
2014 bylo v pokladně – minus 2.500.000,– Kč
(za bývalé radnice), ale nijak to nekritizuji, protože když se investuje, tak prostě jak v soukromé sféře, tak i v ostatních jsou někdy půjčky,
úvěry a dluhy nutné.
Poté pokračovaly články proti mé práci a rozhodnutím a opět vygradovaly v situaci, že
moji oponenti a sympatizující občané s paní
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bývalou starostkou se vyjadřují na stránkách
určených pro příspěvky z Vyššího Brodu. Opět
lehké pousmání nad poměrně emočními výrazy jako zmar a lítost nad konáním paní starostky, že si dovolila prezentovat své dvouleté
úsilí k dotažení projektu „Průtah“. Autorce tohoto článku bych chtěla říci, že mně též přišla
na mysl lítost, když asi před 3 týdny byla vyjádřena stížnost paní Kebhartové (Novákové)
na Vámi uskutečněnou koupi pozemku u jejího domu a protože podněty se musí prověřovat a vyhodnotit, dva právníci mi řekli, že je
toto sice promlčené, nicméně se domnívají, že
šlo patrně o trestný čin (možná i neúmyslný)
bývalé radnice, ale koho?.
K nájmu kempu Rožmberk nad Vltavou uvádím – nevím zda se konalo VŘ na kemp mimo
mé volební období, protože první výběr nájemce uskutečnil bývalý starosta Maxmilián
Krabatsch, nebylo to též klasické VŘ. Poté se
panu nájemci nájem prodlužoval, o žádném

VŘ nikdo nic neví a není zdokumentováno.
V době posledního prodloužení nájmu (asi
rok před doběhnutím lhůty) nabízel občan
Rožmberka daleko vyšší nájem, ale dostal odpověď, že nájem se bude prodlužovat stávajícímu nájemci. Není také pravda, že bych rozhodovala sama bez zastupitelstva a to v případě kempu Rožmberk bych si nedovolila vůbec. Zhruba půl roku před ukončením nájmu
bývalého nájemce se na nás kontaktovaly
osoby, které měly o pronájem zájem. Se všemi jsme hovořili o stavu věci, o představách
města o nové strategii. Všichni byli vybídnuti,
aby sledovali pravidelně úřední desku, kde
se objeví záměr města kemp pronajmout.
Záměr visel v zákonné lhůtě a přihlásilo se
několik zájemců, s některými jsme telefonicky konzultovali a ti se například vzdali svého
projektu, většinou z finančních důvodů. Není
pravda, co uvádí paní Vladimíra Račáková, že
jsem kemp pronajala pouze o své vůli. Byla
sestavena komise pro výběr v tomto složení

– Lenka Schwarzová (starostka), Daniela
Fröstlová (místostarostka), Jan Stříhavka (zastupitel), Miroslav Zemene (člen FV), Jaromír
Čížek (člen KV). Žádný z těchto občanů není v přátelském, či příbuzenském vztahu se
současným nájemcem. Jednohlasně vybrán
současný nájemce pan Dobiáš, který nabídl 2.500.000,– Kč nájmu (místo stávajících
840.000,– Kč) a zavázal se k investicím. V současné době máme na účtě i s tímto pronájmem slušný obnos. Samozřejmě, že se musí
v kempu zapracovat na mnoha věcech, ale
panu Dobiášovi a jeho rodině děkuji za nasazení i dodržení svých závazků.
Průběh zmiňovaného výběru je zdokumentován a podepsán všemi zúčastněnými osobami, jsou i přiloženy koncepce a průvodní
dopisy všech žadatelů.
Co se týká ostatních VŘ.
– Prodej dřeva ?
– Práce účetní – zájemkyně byla upozorněna,
že jde pouze o formální akt, protože se prodlužuje pracovní smlouva stávající účetní.
– Byty – členka bývalé bytové komise mi sdělila přesně toto: účastnila jsem se bytové
komise asi jednou, možná dvakrát (dalším
členem bytové komise byl pan Chmela)
– Zahrádky – ve svém příspěvku paní Vladimíra Račáková uvádí, že i o těchto pronájmech se radila se zastupiteli. Já mám ovšem
zkušenost jinou a to osobní– na můj dotaz
(jako občanky Rožmberka), zda si mohu
pronajmout malý pozemek pod domem
č.p. 64 u Vltavy mi bylo sděleno, že si poze-

mek pronajmout nemohu. Všichni lidé, kteří
mají nemovitosti na tzv. ostrově, se o tyto
pozemky starají. My jsme platili sousedy,
aby tento pozemek pod naším penzionem
udržovali. Byla jsem překvapená, když si
zde mohou pronajímat pozemky jiní, kteří
nejsou ani občany s trvalým pobytem, ani
zde nemají vedené živnosti,ale pro místní
to není. Byla bych rozhodnutí paní bývalé
starostky respektovala se vší vahou, kdyby
mi tento postoj byl vysvětlen. Bylo mi pouze
řečeno na moje dotazy o důvodech, že tyto
pozemky se prostě pronajímat nebudou.
Když jsem se paní bývalé starostce zdála již
příliš dotěrná, ukončila rozhovor lakonickým
prohlášením – no žádost si do zastupitelstva
dej, ale mi ti ji stejně neschválíme. Jak to
mohla vědět dopředu, když se přece vždy se
zastupiteli radila?

jsme také většinou opsali v datech bývalé radnice. Praxe na ZO naší obce je taková, že opoziční zastupitelka ing. Krotká si vždy počká
na nějakou drobnou chybu, nezmíní se o ní
ani před ZO, či do 10 dnů vyhotovení zápisu,
ale rovnou posílá podněty na různé instituce.
Právníkem je tato skutečnost vyhodnocena,
že si neplní práci zastupitelky obce. Kritika
paní ing. Krotké je většinou v mnohomluvné,
obecné rovině, zveličování a manipulace. Pokud se paní ing: Krotká domnívá, že by z něčeho mohla vytěžit body, rychle do toho: také se
na mne připravuje celá skupina a já na zo hraji
simultánku. A a příspěvky ve zpravodaji reagovat musím, také to je jeden z důvodů, proč
jsme ještě neukončili spolupráci s Vyšebrodským zpravodajem, ačkoliv jsem to avizovala
a publikovat bychom začali v našem časopise
až od nového roku 2018.

Já se omlouvám za tyto přestřelky v příspěvcích, které zřejmě mnohé obtěžují, či slouží
k pobavení, ale Pandořinu skříňku jsem neotevřela já a nikdy bych ji bývala neotevřela přes
zjevnou šikanu i politickou na mé osobě (desítky udání či dotazů dle zákona 106 od paní
ing.Krotké či Mgr. Račákové – MV ČR, odbory
Jihočeského kraje, spisová služba, Inspektorát práce, Hygiena atp.). Žádných přestupků,
závažných pochybení jsem se nedopustila
a platila jsem pouze jednu pokutu 7.000,– Kč
pro DSO, když jsem vyvěsila coby starostka ve funkci několik týdnů pozdě pozvánku
na setkání tohoto spolku. Pokud jsem platila
nějaké pokuty, tak za prohřešky bývalé radnice a mnohé drobné chyby (např. špatně uvedená data ve smlouvách či parcelních číslech)

Nyní se omlouvám, nechci už sepisovat na podobné příspěvky, protože já i moji spolupracovníci máme tolik práce, tolik věcí se děje
v Rožmberku a nemáme čas na nějaké malichernosti a směšné válčení. Bohužel, články
s pozitivní tématikou od občanů, kteří by je
i rádi publikovali, se neobjeví, protože by se
rovnaly polibkům smrti. Už se dnes nedivím,
že lidé mají strach, protože některé praktiky,
které naznačuji, jsem zažila na vlastní kůži.
Všem lidem dobré vůle přeji hodně síly a i radosti ze života a doufám, že několik dní před
svátkem svatého Václava, patrona naší země,
mohu prosit o jeho ochranu a až bude úplně
nejhůř i Blaničtí rytíři snad vyjedou a naši zemi ochrání. Zlo klíčí právě z těch malých semínek tam dole. 
Lenka Schwarzová

Komu se v Rožmberku pronajímá?
No přece těm nejrychlejším! Nejpodlejším?
D

ovolil bych si reagovat na článek pana Romana Chmely, který byl otištěn v posledním čísle Vyšebrodského zpravodaje, ve kterém kritizuje postup paní starostky ohledně
pronájmu parkoviště.
Můj článek nepatří do tématu správy města,
ale má společného jmenovatele – PRONÁJEM.
Před několika lety byl iniciátorem zákeřného
činu, kdy se jednalo o pronájem, právě pan
Chmela.
Pracoval jsem tehdy v baru v Rekreačním středisku České pošty a v době, kdy se jednalo
o novém nájemci jsem dostal ( dnes už vím,
že pouze naoko) týden na rozmyšlenou, zda
si tento bar vezmu do nájmu. Přímo v tomto
období jsem zatelefonoval tehdejšímu řediteli,
že jsem se rozhodl tak, že s nájmem souhlasím.
Pan ředitel mi tehdy řekl, že o tomto pronájmu
je již dávno rozhodnuto. Do této doby jsem
na zmiňovaném místě pracoval 13 let, měl
jsem doma 3 děti školou povinné a v jednom
okamžiku jsem se stal nezaměstnaným.

Ve svém článku pan Chmela píše, že kdyby
o nabídce (pronájem parkoviště) věděl, celé
noci by nespal a v tretrách by běžel se žádostí
na úřad, aby byl první. Nyní se Tě, Romane
ptám:“ Jak se Ti tenkrát spalo, když jsi věděl,
že bar dostaneš (přesto že byl nabídnut mně).
Tretry sis jistě obouvat nemusel. Sám jsi sepsal scénář tohoto představení a v hlavní roli
jsi se sám zrežíroval.“ Je také velký rozdíl dát
člověku najevo, že o jeho služby není již zájem
a dát mu čas na hledání nového zaměstnání,
je také rozdíl říci čestně do očí, jaká je pravda

a je také rozdíl přijít o zaměstnání se 3 dětmi
nebo o přivýdělek na zmiňovaném parkovišti
(dejme tomu na 3 měsíce v roce).
Čas vše odvál a mnou je odpuštěno, nechtěl
bych ale, abychom byli svědky takto předem
zinscenovaných projektů kdekoliv. Pamatujme si, pokud možno skutky a činy druhých
– dobré i ty špatné, aby nám to v budoucnu
například pomohlo při rozhodování toho či
onoho. 
Jan Stříhavka, zastupitel města

Poznámka starostky:
Záměr pronajmout parkoviště, o kterém hovoří pan Chmela byl zákonnou lhůtou vyvěšen
na úředních deskách města a pan Chmela si podal žádost tři týdny po panu Kočanovi. V současné době zaměstnanci úřadu nahrubo očistili pozemek u parkoviště a paní Kočanová má
již jako profesionální zahradnice pro nás návrh na osazení a zkulturnění pozemku na své
náklady.
L. Schwarzová
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Čtenářský koutek
Pastis Stephen – Timmy Nezdárek
Hlavním hrdinou knihy je Timmy Nezdárek –
zakladatel, prezident a generální ředitel nejlepší detektivní agentury ve městě, nejspíš
v celém státě a možná i na světě.
Dockrill Laura – Darcy Burdocková
Darcy je neobyčejná holčička, jakých po světě
mnoho nechodí: miluje chobotnice a pavouky, zato nenávidí mořské racky – zvlášť od té
doby, co jí jeden ukradl zmrzlinu! Školu jakžtakž snese, i když je to trochu nuda. A pozor:
Darcy se namouduši nikdy do nikoho nezamiluje! Nechce totiž mít zlomené srdce jako sestra jejího nejlepšího kamaráda Willa.

Vítám Vás u říjnových knižních novinek.
Přeji příjemné čtení.
pohádky pro děti:
Pospíšilová Zuzana – Prázdninové pohádky
Sladší než prázdniny samotné jsou prázdniny
s pohádkou.
Bešťáková Eva – Bára a Flíček mají prázdniny
Šťastná Leona – Dubánci
Duby jsou domovem Dubánků. Nyní si můžete
přečíst jejich zážitky a příběhy.
Petrová Simona – Lišák Ferina
Lišák Ferina je slavný zvířecí detektiv, na kterého se obracejí všechna zvířátka v lese.
Kšajtová Marie – Panenka a auťáci
Malá Barunka má panenku, kterou ale dnes
půjčila panu Jablunkovi, který má špatnou
náladu.
pro starší:
Rožnovská Lenka – Táta za tři skleněnky
Jaký je ten správný recept na tátu? Malý Ondra žije jen s maminkou a babičkou, tátu nemá.
A to ho trápí. Vždyť jeho kamarádka Anička má
rovnou tatínky dva! A tak se jednoho dne rozhodne, že si tátu zkrátka opatří.
Vajsejtlová Barbora – Ať jsou velcí zase
malí!
Co kdyby se rodiče zase na chvíli stali dětmi?
Na Kubu s Luckou nemají rodiče vůbec čas.
Ale to se rázem změní, když děti dostanou
od skřítka Alfonse kouzelný zvoneček!
Pospíšilová Zuzana – Detektivové a zloději
kabelek
Pátrejte po zloději společně s oblíbenou detektivní partou!
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Boswell Ellie – Čarodějka z Turlinghamu
Být dcerou ředitelky na Turlinghamské akademii není snadné. A když se objeví Katy, vypadá
to, jako by snad očarovala všechny Sophiiny
kamarádky! Katy sice není čarodějka, ale věří,
že v Turlinghamu nějaká je. Pochází totiž z rodiny lovců čarodějnic a jejím úkolem je tu turlinghamskou vypátrat.
Gleitzman Morris – Kdysi
Každý si zaslouží zažít něco dobrého. Alespoň
jednou v životě. Tři roky a osm měsíců žije devítiletý Felix v odlehlém katolickém sirotčinci
v horách, ačkoli není katolického vyznání.
Jeho rodiče nejsou mrtví. Přivedli ho k matce
Mince, představené jeptišek, aby se měl dobře.
Válková Veronika – Marie Terezie
Bářiny příběhy z doby vlády Marie Terezie
v jedné knize.
Stewner Tanya – Alea – tajemství oceánů
Alea a Alfa opět plachtí po moři, tentokrát
na Island. Ona doufá, že tam najde svého otce
a s ním i odpovědi na otázky, které ji tíží. Když
ale dorazí na místo, musí se Alea postavit nejen své minulosti.
Rushton Abbie – Odpusť mi Megan
Megan nemluví. A ani nemůže. Loni v létě se
stalo něco hrozného a ona slíbila, že o tom
nikdy nikomu neřekne. Trápí ji strašná vina.
Přišla o kamarádku, odcizila se mámě a stala
se terčem posměchu spolužaček. Nebýt Luka,
neměla by už nikoho. A pak se na jejich škole
těsně před závěrečnými zkouškami objeví...
Charbonneau Joelle – Univerzita výjimečných – Odveta
Vítěz bere vše!
pro zajímavost:
V co věříš?
Tato kniha zkoumá všechny hlavní směry víry
– jejich podstatu a účel – i to, jak víra ovlivňuje lidské bytí a způsob života. Pokládá mnoho
otázek o náboženství samotném a zabývá se

tématy od víry domorodců přes dnešní duchovní všehochuť až po neustálé spory mezi
náboženstvím a vědou.
Špaček Ladislav – Dědečku, už chodím
do školy!
Etiketa a etika pro děti od 6 let.
Pravěk – ilustrované dějiny světa
Kespert Deborah – Objevitelé
Nejnebezpečnější průzkumné cesty všech
dob.
Kukovičová Michaela – To je Praha
Schwabiková Kateřina – Karel IV. v kouzelné kukátku
Pohledy do života římského císaře a českého
krále.
V KOSTCE!
Dva nové přírůstky těchto oblíbených her: Zvířecí rodiny a Doprava.
pro dospělé:
Hutchinson Dot – Sběratel motýlů
Izolovaná zahrada, kvetoucí rostliny a sbírka
nádherných motýlů – mladých žen, které byly
uneseny. O to vše pečuje Zahradník. Jediná
přeživší Maya postupně odkrývá podrobnosti
o tomto děsivém místě i o svém vězniteli. Jak
se jí ale podařilo utéct? Přežily i další dívky?
Bjork Samuel – Sova
V lese kousek od Osla je v podivném hnízdě
ze sovího peří nalezeno tělo sedmnáctileté
dívky, jež se před tím ztratila z domova pro
problémovou mládež. IT odborníkovi z oddělení vražd pošle záhadný hacker nahrávku, jež
odhalí znepokojivé podrobnosti.
May Peter – Hadohlavec
Čtvrtá část volné série s americkou patoložkou
Margaret Campbellovou a čínským detektivem Li Jen.
Theils Lone – Dívky z trajektu
Novinářka Nora Sandová má zálibu ve sbírání
starých kufrů, a když jeden obzvláště podařený exemplář objeví, ani ve snu by ji nenapadalo, že krom nového úlovku dost možná natrefila i na pořádného sólokapra. Na těch starých
polaroidových fotografií, které z něj vypadnou, se jí totiž od první chvíle něco nezdá.
Beaton M.C. – Agatha Raisin a výletníci
z Dambley
V opuštěném poli je nalezena předsedkyně
klubu turistů z Dembley, která doháněla bohaté majitele pozemků k nepříčetnosti tím, že
trvala na právu výletníků procházet přes jejich
půdu. Teď je na Agatě, aby s Jamesovou pomocí zahájila pátrání.
Klevisová Michaela – Zmizela v mlze
Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaření se však ocitne v hodně zamotaném případu.

Vondruška Vlastimil – Vzpoura goliardů
Další z případů Hříšných lidí Království českého.

Knižní tipy:

Serno Wolf – Medikus z Heidelbergu
Nevlastní matka dvanáctiletého Lukase
rodí v bolestech, ale dítě se nemůže prodrat na svět. Rodičku a dítě by mohl zachránit
takzvaný císařský řez, ale nebezpečnou operaci zakázala církev. Lukasův otec se zákazu
vzepře a opravdu se mu podaří úspěšně provést zákrok. Od toho okamžiku má Lukas jediný cíl: stát se lékařem!
Körnerová Hana – Znamení jednorožce
Historie, dobrodružství, romantika, napětí.
Román se odehrává v polovině osmnáctého
století ve Francii.
Hykisch Anton – Milujte královnu
Historický román s tématem vlády a osudem
Marie Terezie, jedné z velkých postav světových dějin. Zároveň je příběhem silné ženy
i příběhem tereziánské epochy.
Davouz Marta – Celej Franz
Životopisný román o Věře Saudkové, neteři
Franze Kafky, která žila téměř sto let a její složitý, velice těžký osud se podobal osudu naší
země ve 20. století.
Barnes Julian – Hukot času
Hukot času je fiktivní historií vztahu ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče ke stalinskému systému. Hlavním motivem je jemná
hranice mezi zbabělostí, neutralitou a statečností, která se v takovém světě vytváří – téma
pro českého čtenáře a naši historii více než
aktuální.
Rolstad Lajla – Vlčí ostrov
Lékař jí kdysi říkal, že musí brát léky a vést
bezpečný a předvídatelný život, aby svou
nemoc dokázala zvládat. Lajla Rolstadová se
však rozhodne pro pravý opak – žít nezávisle
na cizí pomoci i na lécích. Odlétá do Kanady
a následující měsíce tráví uprostřed divočiny
nebo na cestách.

le. Ani to však dívku nechrání před záští mocné lady Vennawayové. Pak jako blesk z čistého
nebe udeří nemilosrdný osud.
Bellová Anna – Jak vyléčit zlomené srdce
Od chvíle, kdy se Joseph rozešel s Abi se slovy, že se k sobě nehodí, samým žalem téměř
nevylezla z postele. Pak ovšem na svém prahu
našla krabici s věcmi, které si u něj zapomněla.
Nějakým omylem se v ní ocitl i Josephův seznam deseti věcí, které by chtěl ještě stihnout,
než mu bude čtyřicet. Je snad lepší způsob, jak
mu dokázat, že se k sobě oni dva hodí, než splnit vše, co si předsevzal?
Roberts Nora – Modré z nebe
Avery vlastní pizzerii přímo naproti rekonstruovanému hotelu, takže může jeho proměnu
sledovat takřka v přímém přenosu a obdivovat i kvality puntičkářského Owena. Je pravda,
že spolu kdysi chodili a že na něj Avery občas
– no dobře, tak často – myslí, ale aby si ji Owen
znovu získal, musel by se hodně snažit.
pro zajímavost:
Maršálek Zdenko – „Česká“, nebo „československá“ armáda?

Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939–1945.
Jungwirthová Iva – Mezi školkou a pubertou
Autorka přináší úvahy nad výchovnými postoji
a jejich zdroji s důrazem na problematiku dětí
mladšího školního věku. Její reflexe a podněty
pro rodiče, ilustrované četnými konkrétními
příklady z vlastní rodiny nebo poradenské
praxe, se týkají například témat: samostatnost, tresty a odměny, pomoc v domácnosti,
kapesné, sourozenecké role, zlozvyky, pravidla ve výchově.
Bondy Miloš – Co odvál dým
aneb jak jsem přežil holokaust.
Juřík Pavel – Kolowratové
Kožíšek Ouřadová Martina – Ke kolébce
zlatonosné Otavy
Po stopách Františka Malocha z Horažďovic až
na Luzný. 
Romana Ouředníková, MěK Vyšší Brod

Seethaler Robert – Celý život
Tento román patří k vzácným knihám, které
připomínají důstojnost prostého života a nenápadné hrdiny, pro něž hodnoty jako skromnost, pracovitost a obětavost nejsou jen slova.
Hartl Patrik – Malý pražský erotikon
Tento román je díky autorovu nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor určený
i těm, kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla
nedůvěřiví.
Taylor Patrick – Doktore, bacha na ženský!
Ať se v Ballybucklebo už dobře vyznáte, nebo
se s oběma doktory a jejich bližními setkáváte prvně, vítejte ve světě humoru, přátelství
a lásky!
Rees Tracy – Jdi za štěstím
Amy žije na panském sídle Hatville Court pod
ochranou krásné Aurelie, jediné dcery majite-

2. – 31. 10. 2017 SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
Od hliněných destiček k tištěné knize
Výstava spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy
pro malé i velké – Městská knihovna
2. – 8. 10. 2017 TÝDEN KNIHOVEN
3. 10. Promítání s Jiřím Cukrem na téma:
Novohradské hory z druhé strany aneb Rakouská část známého pohoří
Klub pod kinem v 18 hod.
5. 10. Říjnové čtení
Čtení spojené s výtvarnou dílnou – podzimní výzdoba knihovny a to nejen pro maminky s dětmi.
Knihovna v 18 hod. 
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Řádková inzerce
• Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozice ÚDRŽBÁŘ.
Více informací a pohovory na adrese Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p. 302,PSČ 382 78
nebo emailu: milena@lipnolakeresort.cz, na mob.: 725 339 343
• Hledám podnájem, místnost ve VyššímBrodě. Dlouhodobě. Tel.: 725 920 628
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Restaurace Soňa, Studánky 63
hledá

servírku a pomocnou kuchařku
do stálého pracovního poměru.
Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 004.

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Vznik a stavba české školy
O založení české školy ve Vyšším Brodě bylo
rozhodnuto v závěru školního roku 1919/1920,
kdy v obci již přes šedesát českých dosídlenců. Hlavní zásluhu na založení měl vyšebrodský předseda Národní jednoty Pošumavské
Vojtěch Sladký a školní inspektor menšinových škol v Českých Budějovicích Emil Drobil.
Německé zastupitelstvo však tvrdilo úřední
komisi, že ve městě nejsou vhodné místnosti
pro českou školu. Po řadě jednání pronajal vyšebrodský klášter za 250 korun ročního nájmu
dvě místnosti ve svém domě Hrudkov čp. 15,
kde byla tehdy i lesní správa cisterciáckých
lesů ve Vyšším Brodě. „Obě místnosti byly nehostinné, klenuté, podobné selským ratejnám,
částečně s cihlovou podlahou. Z větší místnosti byla utvořena třída a z menší místnosti kabinet.“
Prvním učitelem na české škole ve Vyšším
Brodě se stal Ladislav Maršálek ze Zlivi, mladý,
svobodný učitel začátečník. Zápis byl prováděn „nenápadně, po rodinách nebo na četnické stanici.“ Zapsáno bylo 21 žáků ve věku šest
až čtrnáct let. Polovina zapsaných žáků byla ze
smíšených česko-německých rodin a tyto děti
neovládaly náležitě český jazyk. Z vnitrozemí
bylo přivezeno několik vyřazených lavic. Když
se v říjnu 1920 otevírala česká jednotřídní škola ve Vyšším Brodě, tak „při otevření asistovala
československá vojenská jednotka - kulometná rota z Kaplice.“ To proto, že se mezi Němci
proslýchalo, že nepřipustí otevření české školy,
„i kdyby měla téci krev. A ježto se mluvilo mezi
německými ortodoxními katolíky o českých
neznabozích, byla vyžádána česká mše v klášterním kostele před zahájením vyučování, jež
se posléze vykonalo bez incidentů.“ Napjaté
politické poměry vyžadovaly, aby mladý učitel Ladislav Maršálek musel často přespávat
na četnické stanici. A také jazykové potíže
u žactva byly velkou zkouškou pro mladého
učitele. Teprve během školního roku se podařilo získat několik obrazů k názornému vyučování, nejnutnější učebnice a pomůcky pro žactvo.
Na konci školního roku 1920/1921 odchází
z české školy ve Vyšším Brodě učitel Ladislav
Maršálek a během prázdnin jej vystřídal nový
učitel a správce školy Karel Křížek. „Byl ubytován ve dvou neupravených místnostech vedle třídy. V nich se teprve po jeho přistěhování
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Žactvo české školy ve školní zahradě se svými učiteli (1927).

Česká škola ve Vyšším Brodě (1926).

upravovala podlaha, kuchyňská kamna a nejnutnější příslušenství.“ Z jiného zápisu se zase
dovídáme, že si musel učitel Karel Křížek pro
svou rodinu tajně obstarávat mléko, máslo
a vejce u českých rodin. Při zápisu na školní rok
1921/1922 se přihlásilo 26 dětí, z nichž sotva
polovina uměla česky. Do české školy ve Vyš-

ším Brodě chodily i děti z Loučovic, Pošláku
i Kapliček. Školní poměry se pomalu zlepšovaly, přibylo učebnic a školních pomůcek. Národní Jednota Pošumavská půjčovala učebnice
a školní pomůcky zdarma, prováděla nadílky
šatstva, prádla a bot. „Vyučování ve spojení se
zpěvem a tělocvikem se konalo často ve volné

přírodě, někdy i besídky a divadla. K rozšíření
obzoru vědomostí žáků podnikaly se výlety
a zájezdy, například do Prahy, na Macochu a jinam.“
Ve školním roce 1923/1924 bylo zapsáno již
36 žáků a v dalším již čtyřicet žáků. Bylo nutno proto hledat vhodnou místnost pro druhou
třídu. Ta se našla v září 1924 v bývalém Schwarzenberském mlýně v čp. 120. V této druhé třídě nejprve učil Tomáš Pelech a po něm Josef
Vodička. Přišla i první učitelka ručních prací A.
Sypalová, jež dojížděla z Horního Dvořiště. Dvě
třídy české školy ve dvou budovách neprospívala jak po stránce technické, tak zejména pedagogické a proto začali čeští občané usilovat
o zřízení vlastní budovy pro českou školu.
Úspěchy a trvale zvyšující se počet žáků české
školy vedl k úsilí o zřízení vlastní budovy pro
českou školu. Zástupci vyšebrodské pobočky Národní jednoty pošumavské české školy
a Sokola osobně navštívili v Praze celostátního
předsedu Národní jednoty pošumavské Ing. A.
Kalbače a ten jim přislíbil podporu. A. Kalbač
ihned uvolnil finance na zpracování plánů
české školy ve Vyšším Brodě a práce byla svěřena profesorovi architektury Milanu Bouškovi

z Prahy. Podle navržených plánů byla stavba
povolena okresní stavební komisí v Kaplici
15. prosince 1924.
Ústřední matice školská v Praze stanovila
cenu za stavbu české školy ve Vyšším Brodě
na 942 145,50 korun tehdejší měny s tím, že
náklady zaplatí stát. Stavitelem české školy
ve Vyšším Brodě byl ve výběrovém řízení pověřen Augustin Křížek, stavitel z Vodňan. Stavbu
řídil stavbyvedoucí J. Busta a kolaudace budovy byla již na Silvestra 1925. V nové školní
budově byly dvě třídy, mateřská škola, kabinet,
dílna pro ruční práce, tělocvična a dva byty pro
ředitele školy a jednu učitelku.
Vyučování v nové české škole ve Vyšším Brodě
bylo zahájeno již třetího ledna 1926 a ředitelen české školy byl Karel Knížek, který měl
rozhodující zásluhu na zřízení nové budovy
české školy ve Vyšším Brodě, která dostala číslo popisné 194. Ředitel Karel Knížek se narodil 18. února 1893, absolvoval učitelský ústav
a za prvé světové války byl jako podporučík
29. pěšího pluku zajat na ruské frontě. Zde se
v roce 1919 oženil s ruskou učitelkou a narodil
se jim syn Juraj. V květnu 1921 se vrátil i s rodinou do Čech a od listopadu 1921 byl ředitelem

české školy ve Vyšším Brodě. V listopadu 1929
na vlastní žádost je přeložen na českou školu
v Českém Krumlově. Učitelský sbor dále tvořili
Terezie Machová, Josef Vodička, M. Křížková
a Šubrtová-Fraňková.
Učebny, školní i učitelská knihovna byly vybaveny moderními novými pomůckami, stejně
jako tělocvična, kterou v podvečerních a večerních hodinách využíval rozrůstající se místní
Sokol. Je zajímavé, že mezi sportovní inventář
například patřilo i třicet tři párů lyží pro žáky
a tři páry lyží pro učitele. 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)

Vážení čtenáři,
máte-li doma různé historické
dokumenty, fotografie nebo videa,
se kterými se chcete podělit s ostatními,
tak nás můžete kontaktovat na e-mail:
info@loucovice-historie.cz
nebo v květince u p. Vavery.

Burza škol poprvé v Českém Krumlově
Dne 24. října 2017 se od 9,00 do 16,00
v prostorách Sportovní haly na Chvalšinské ulici uskuteční první ročník burzy
středních škol a odborných učilišť.

Ú

čelem této jednodenní akce je prezentace
středních škol a odborných učilišť primárně z Jihočeského kraje s cílem získat zájemce
o studium a učební obory. Žáci posledních

ročníků základních škol a jejich rodiče budou
mít možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled
o možnostech dalšího vzdělávání, zejména
pak aktuální informace týkající se podmínek
studia, přijímacího řízení, profilu absolventa
určitého oboru, ale také se mohou seznámit
s ukázkami výuky a pracovních činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů

a učňů. Vstup na Burzu škol je zdarma.
Tato akce je pořádána Místní akční skupinou
Blanský les – Netolicko o. p. s. ve spolupráci
s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov pod záštitou města
Český Krumlov v rámci probíhajícího projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Český Krumlov“. 

DRAVÉ SANĚ na mistrovství ČR v Račicích
Proto pro nás byla velikou výzvou a zároveň vítaným tréninkem účast
koncem srpna na 1. ročníku Lipno-maratonu. Plánovali jsme, že pojedeme takřka výletním tempem a do rytmu bubnu zapějeme pár písní,
aby nám cesta lépe ubíhala. Písně jsme sice pěli, ale výletní tempo jsme
vyměnili za šílený úprk, který nám k překvapení všech vydržel až do cíle,
do kterého jsme bez přestávky dorazili za krásnou 1 hodinu a 22 minut,
což nikdo nečekal. Problém s dopravou nám naštěstí pomohli vyřešit
manželé Pavelcovi svým sponzorským darem. Touto cestou bych jim
chtěla, za nás všechny, poděkovat.

J

e tomu již neuvěřitelných 5 let, co jsme společně poprvé usedli do dračí lodě. Musím říci, že naše nadšení nepolevuje, ba co víc, naše zaujetí
pro tuto sportovní disciplínu neustále roste. Rády se scházíme 2x týdně
na trénincích a snažíme se pilovat, co je právě potřeba.

Letos jsme kromě závodů na Lipně, v Třeboni a v Českých Budějovicích
ladili formu zejména na mistrovství ČR v dračích lodích v Račicích. Museli jsme chtě nechtě natrénovat delší tratě (500 m a 2 km), abychom vystačili do cíle jak s dechem, tak silami, ale hlavně s úsměvem na tvářích.

Začátkem září nás poté čekal vrchol sezony, již zmiňované mistrovství
ČR v Račicích. Konkurence byla samozřejmě veliká. Ve sprintu na 200m
a v závodě na 500m jsme obsadili konečné 5. místo, ačkoliv jsme z rozjížďky postoupili do finále z fantastického 2. místa, kterým jsme všem našim
konkurentům dali jasně najevo, že s námi musí počítat a sami sobě jsme
si dokázali, že máme na to měřit se výkonnostně i s těmi nejlepšími v ČR.
Na trati 2km jsme vybojovali celkově krásné 4. místo, když nám na bronzovou medaili chyběly pouhopouhé 3 setiny! Byla to pro nás velká zkušenost a doufáme, že budeme moci vše zúročit v nastávající sezóně. 
Všem přeji krásný podzim.
Za Dravé saně Lucie Jarošová
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• 2. – 31. 10. 2017, Městská knihovna
SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
Od hliněných destiček k tištěné knize
Výstava spisovatelky K. Smolíkové a ilustrátora V. Šedy
• 2. – 6. 10. 2017, Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
program na www.knihovnavbrod.cz
• 3. 10. 2017 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
PROMÍTÁNÍ S JIŘÍM CUKREM
Novohradské hory z druhé strany aneb Rakouská část
známého pohoří
• 5. 10. 2017 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
Čtení spojené s výtvarnou dílnou
podzimní výzdoba knihovny a to nejen pro maminky
s dětmi
Vstupné: 50,– Kč
• 11. 10. 2017 středa, 17:30, odjezd z parkoviště
na náměstí
KRONIKÁŘI
představení Jihočeského divadla
• 12. 10. 2017 čtvrtek, 15:30 hod., Klub pod kinem
KLUBÍČKO – dětský klub
Přijďte si pohrát a popovídat!
• 12. 10. 2017 čtvrtek, 16 hod., Historická radnice
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OKNO ROKU
• 14. 10. 2017 sobota, 10hod., sraz na parkovišti
u býv. léčebny Hrudkov
PODZIMNÍ VÝŠLAP VYŠEBRODSKEM
Z Vyššího Brodu přes Žumberk až na Rožmberk
Poznávací soutěž o ceny!!!

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  20. 10. do 12 hodin.

• 17. 10. 2017 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
ŽIVOT NÁS BAVÍ
přednáška o moderních trendech zdravé výživy
a Zerowaste včetně ochutnávky,
přednáší Daniela Mášová Šimonová
• 18. 10. 2017 středa, 16 hod, Klub pod kinem
POHÁDKOVÉ STŘEDY – Divadlo Na větvi
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Vstupné: 50,– Kč
• 19. 10. 2017 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
k poslechu a tanci zahraje p. Baštář a přátelé
Vstupné: 50,– Kč
• 20. 10. 2017 pátek, 18 hod., sraz před historickou
radnicí
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STEZKA ODVAHY
trasa Stezky odvahy: Opatská stezka I.
Oheň máme a za lampion Vám ňamku dáme.
• 22. 10. 2017 neděle, 10 hod., sraz před historickou
radnicí
KROKUSIÁDA
Pojďme opět společně vysadit
krokusy do městského parku!
Změna programu vyhrazena.

