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Rozšířeno o příspěvek měst Přední Výtoň
a Rožmberk nad Vltavou

 Povídání nad knihou

Šumava krajina pod sněhem
22. 3. 2018, 18.00 hod.
Klub pod kinem
Více na str. 19

XI. ROČNÍK
KONCERTU PRO ANDU

 Překvapení z vajíčka

30. 3. 2018, 13 – 17 hod.
Náměstí před radnicí

Všechny vás srdečně zveme na jedenáctý díl Koncertu pro Andu, který se bude
konat 31. 3. 2018 v sále hotelu Šumava od 18:00 hodin. První tóny uslyšíme od kapel
ze ZUŠ. Show zahájí mladé rockerky Siskins a následovat bude kapela mladších žáků, která je zatím bez názvu. Dále se můžete těšit na jihočeské kapely Jiří Schelinger Memory
Band, Magma, Led Zeppelin s.r.o. a Seven’s (unplugged). Tečkou bude punková kapela
(NA) Plech. Večerem nás provede oblíbený moderátor Josef Bigi Bigas.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Dětskou hematoonkologii v Českých Budějovicích, kam minulý rok putovalo 55.700 Kč z koncertu a 20.000 Kč od skvělé
posádky kuriózního plavidla Čapí hnízdo. Za deset let pořádání této akce bylo vybráno
neuvěřitelných 434.668 Kč.
Pojďme společně pokračovat v krásné tradici, která se v našem městě zrodila a podpořit
tak dobrou věc.  
Za pořadatele Kateřina Čížková

 Zastupitelé hodnotí

svou práci

Přečtete si na str. 3

Základní umělecká škola
informuje
Vážení a milí čtenáři!
Pomalu se chýlí
ke konci volební
období místního
zastupitelstva. Své
nové zástupce si
budeme volit v říjnu
letošního roku, proto přichází čas zhodnocení minulých let.
Od března až do července bude na stránkách Vyšebrodského zpravodaje prostor
pro všechny současné zastupitele, aby
mohli zhodnotit svou vlastní práci.
Redakční rada na svém posledním zasedání při tvorbě březnového čísla vylosovala
pořadí, jak budou příspěvky jednotlivých
zastupitelů vycházet, z čehož byl pořízen i videozáznam. Pro zajištění stejných
podmínek dostali všichni zastupitelé pro
své odpovědi maximální počet znaků
a stejný termín dodání redakci. Své odpovědi museli všichni doručit před vydáním
březnového zpravodaje. V každém čísle
od března do července tak budete mít
možnost si vždy přečíst příspěvky třech
zastupitelů. Hodnocení své osobní práce
provádí zastupitelé odpovědí na tři jednoduché otázky.
Skutečné hodnocení práce všech našich
patnácti zástupců ve vedení města bude
v konečném důsledku především na nás
občanech. Odpovědi na tři jednoduché
otázky mohou být základem pro tvorbu
našeho názoru. Už samotný způsob
a obsah odpovědí jednotlivých zastupitelů
může být dobrým vodítkem.
Příjemné čtení Vám přeje



Jan Straka,
za redakci VZ

Uzavření mateřské
školy o prázdninách
V letních měsících bude provoz
Mateřské školy omezen na jednu třídu.
Prosíme proto rodiče, kteří budou skolku
o prázdninách využívat, aby o této
skutečnosti informovali své paní učitelky
nejpozději do 30. 4. 2018.
Ve dnech 30. 7. – 17. 8. 2018
bude Mateřská škola zcela uzavřena.
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Připravujeme:
Koncerty
• 22. 3. od 17.00 hodin – třídní koncert žáků
T. Rožbouda (akordeon, klávesy)
Soutěže:
V tomto školním roce probíhají soutěže ZUŠ
v oborech: dechové nástroje, smyčcové orchestry a zpěv. Soutěže jsou celonárodní, organizačně a finančně podpořené MŠMT.
• 6. 3. Okresní kolo soutěže dechových nástrojů
žesťových (sál ZUŠ Kaplice)
• 7. 3. Okresní kolo soutěže dechových nástrojů
dřevěných (sál ZUŠ Kaplice)
• 8. 3. Okresní kolo soutěže – zpěv (ZUŠ Český
Krumlov)
• 21. 3. Krajská přehlídka smyčcových souborů
a orchestrů (ZUŠ Bechyně)

Akademie umění a kultury
Od října 2018 bude probíhat druhý cyklus čtyřsemestrálního studia určeného pro zájemce
od 55 let. Ve Vyšším Brodě je možno studovat výtvarný obor a hru na hudební nástroje.
Přihlášky ke studiu naleznete na odkazu:
http://www.zuskaplice.cz/formulare/
akademie_prihlaska_2018_2020.pdf
Vyplněné přihlášky ke studiu doručte do kanceláře ZUŠ do konce dubna. 

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

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na

Školení poskytování
první pomoci v praxi
Kurz proběhne v sídle Oblastního spolku ČČK na adrese Sídliště Vyšný 48, Český Krumlov
v sobotu dne 7.dubna 2018 od 09:00 hod. v rozsahu 6 až 8 vyučovacích hodin, cena kurzu
400 Kč/osoba.
Pod vedením zkušeného lektora získáte zábavnou a praktickou formou znalosti o poskytování první pomoci při úrazech, autonehodách,
naučíte se správnou resuscitaci dle nejnovějších doporučení.
Kurz bude převážně o praktických ukázkách,
proložený teoretickým výkladem, je možné, že
budeme maskovat poranění I přímo na účastnících kurzu, proto doporučujeme vhodný
(starší) oděv.

Při úspěšném absolvování školení získá účastník průkaz s platností na 5 let.
V případě dotazů a rezervace termínu (počet
účastníků je omezen na max. 10 osob) nás
neváhejte kontaktovat na e-mail:
ceskykrumlov@cervenykriz.eu
nebo na tel.čísle 739 661 561,
bližší informace o naší činnosti získáte
na www.cckck.cz 

Zastupitelé hodnotí svou práci
1/ Čemu jste se konkrétně při výkonu funkce věnoval/a?
2/ Co se Vám osobně podařilo?
3/ Co se naopak nepovedlo a vidíte to jako svůj dluh?

MVDr. Tomáš
Jaroš
Sdružení nezávislých kandidátů
PRO Vyšší Brod
1/ Snažil jsem se zejména o to, aby byl
můj hlas vnímán jako hlas konstruktivní
opozice. Jsem si dostatečně vědom
toho, že mi minulé volby dali voliči
z Vyššího Brodu opravdu silný mandát,
který sice nestačil na pozici v užším
vedení města, ale přesto (nebo možná
právě proto) jsem se snažil, aby byly
na každé schůzi a při každém hlasování
skrze mne vnímány a vyslyšeny názory
Vás, občanů našeho města.
2/ Osobně si myslím, že být spoluobčany zvolen do zastupitelstva města
znamená nejen veliký závazek, ale zároveň nutnost potlačit své ego a ambice
ve prospěch většiny. A to se mi, při vší
mé neskromnosti, doufám povedlo.
Snažil jsem se vždy vystupovat a jednat
jako týmový hráč, ne jako sólista. Barvy
dresů či chcete-li příslušnost k jednotlivým kandidátkám by při hlasování
v zastupitelstvu neměly být prvořadé.
Proto si dovolím na tuto otázku
podrobněji neodpovědět. Zhodnocení
mého přínosu nechám laskavě
na posouzení jiných.
3/ Doufal jsem, že se mi za uplynulé
čtyři roky podaří vtáhnout do dění
v obci více spoluobčanů. Vždyť účast
široké veřejnosti na zastupitelstvech
či akcích pořádaných městem byla
většinou slabá. Ono se ale není vlastně
čemu divit, vedení obce musí umět
prezentovat své vize a cíle srozumitelně
a jasně. Občané sice přivítají nový
chodník nebo opravenou kanalizaci,
ale zároveň naléhavě vnímají např.
absenci společenského sálu či plíživé
rozrůstání tržnice. A to jsou právě ty
„drobnosti“, při jejichž řešení musí mít
vedení města jednoznačně lepší tah
na branku, zkrátka proto, abychom
mohli být společně hrdí na to, kde
žijeme.

Rudolf Bigas
nezavislý za ANO

1/ Nejvíce mě zajímala tématika kolem
sportu. Intenzivně kolem sebe vnímám
jakousi pohybovou nemotornost dnešní mládeže. Možná i nechuť se aktivně
hýbat.
Připadá mi, že jediný sval, který chtějí
zapojovat, je natahovač palce. Když
pro ně připravíme spoustu sportovišť,
vymyslíme různorodé sportovní
aktivity,určitě je nespasíme. Ale budou
mít připravenou živnou půdu, budou
mít možnosti. Pak už je to na rodině,
škole, kamarádech, okolí, aby je
ke sportu přivedli, aby je inspirovali
2/ Těžké mluvit, co se osobně povedlo,
či nepovedlo. Při hlasování je to o názoru většiny. Takže jsem rád, že většina
odsouhlasila myšlenku na univerzální
sportoviště s možností zimní přestavby
na kluziště za hřištěm FK Dynama.
Jsem také rád, že se rozhýbal projekt
cyklostezky, která nás propojí na jedné
straně s Lipnem a na druhé s Rožmberkem. A jsem rád, že se podařilo podstatně zvýšit dotace pro sportovní a zájmové kluby.
3/ Nepodařilo se dokončit hřiště u školy
(bývalá tržnice), nepodařilo se opravit
zázemí pro fotbalisty (kabiny jsou
v katastrofálním stavu), nepodařilo se
dokončit hřiště na Studánkách.

Robert Ouředník
Sdružení nezávislých kandidátů
PRO Vyšší Brod
1/ Jak jsem se ve volebním programu
zavázal, intenzivně jsem se věnoval
práci na novém územním plánu, se
snahou o maximální využití dostupných pozemků pro výstavbu a udržení
sídel. Zároveň bylo mou snahou dostat
rozhodování o veřejném prostoru a veřejných budovách mezi občany, v čemž
vidím jedinou vhodnou cestu pro další
rozvoj Vyššího Brodu.
2/ Pokud se nám povede s kolegy zastupiteli na jaře schválit nový územní
plán tak, jak je po téměř 3 letech práce
a mnoha ústupcích a kompromisních
změnách navržený, budu spokojený.
Je to velké dílo, které v sobě určitě nese chyby a přehlédnutí, ale vzhledem
k množství protichůdných požadavků,
kterými jsme se museli prodrat, jsem
i tak přesvědčen o jeho celkové kvalitě.
3/ Co se nepovedlo a vidím to nejen
jako svůj dluh, ale i jako dlouhodobý
dluh celého vedení města, jsem již nastínil. Snažil jsem se zejména na začátku
volebního období intenzivně lobovat
za to, aby veřejné budovy a plochy
typu smuteční síň, nová sportoviště
nebo projektovaná dostavba městského úřadu, prošly přes veřejnou diskusi
a následně případnou architektonickou
soutěž. Téměř všude, kde dnes v ČR vidíme kvalitní rozvoj veřejných prostor
a veřejných budov a ploch, proběhlo toto na základě sdíleného plánování s občany, tj. v intencích postupu: nejprve se
myšlenka konzultuje se všemi a získá
se pro ni podpora, pak se mění územní
plán, vypíše soutěž a její výsledky představí veřejnosti, a pak se staví. To se bohužel nepovedlo, a tak plánujeme veřejné prostory bez veřejnosti a pak jsme
udiveni, když nám za to příliš netleská.

Foto: archiv MěKZ a jednotlivých zastupitelů
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Z deníku Městské policie

Informace
z úřadu

Leden 2018
Strážníci v uplynulém měsíci dvakrát zasahovali při krádežích v obchodě Coop v ulici Míru, kdy hlídku přivolal personál obchodu, neboť měli
podezření na drobné krádeže u zákazníků. V jednom případě se jednalo o odcizení půllitrové lahve alkoholu, kdy si pachatel schoval lahev
do kapsy bundy a u pokladny nepředložil k zaplacení. Z kamerového
záznamu bylo toto potvrzeno a byla na místě uložena bloková pokuta,
neboť se v tomto případě jednalo o první zjištění.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2018 na svém listopadovém jednání 2017. Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s investicemi
za 44 milionů. Tento objem investičních prostředků je na město naší velikosti opravdu obrovský a nejsem úplně přesvědčena, že se nám podaří
zvládnout realizaci všech naplánovaných akcí.
Mezi největší investiční akce v roce 2018 patří výstavba víceúčelového
školního hřiště u budovy základní školy. Tato stavba byla započata již
v roce 2017, ale z důvodu neseriózního jednání dodavatelské firmy Město od smlouvy odstoupilo a převzalo staveniště zpět. Z tohoto důvodu
se školní děti svého hřiště v roce 2017 bohužel nedočkaly. Výstavbu bychom rádi zahájili ihned, jak to dovolí klimatické podmínky. Věříme, že
v nové školním roce si děti již na hřišti zacvičí.
Další velkou akcí bude úprava návsi v místní části Těchoraz, která bude
spočívat v úpravě místní komunikace včetně vybudování odstavných
ploch. Z vodohospodářských staveb nás čeká investice do modernizace
ČOV Vyšší Brod. Tato investice je vyvolána povinností splnit v následujících letech přísnější normy pro vypouštění odpadních vod. V bytovém
fondu bude největší investicí rekonstrukce domu v Zahradní ulici čp.
275. Bude pokračovat oprava staré radnice, začneme vyměňovat okna
v objektu čp. 194. Dále budeme pokračovat v pořizování projektové
dokumentace na cyklostezku a zadávat nové projektové dokumentace,
jako např. na přestavbu domu čp. 200, na přestavbu objektu čp. 194
pro umístění Základní umělecké školy, na dostavbu městského úřadu,
na celkovou rekonstrukci chodníků a parkovacích míst na náměstí (směr
na Studánky), na opravu sportovních kabin, na obnovu vodních zdrojů
Studánky, na výměnu oken a zateplení spojovací části v objektu školy
apod…

V dalším případě byli jinými dvěma pachateli odcizeny sladkosti, taktéž
poschovávané v oděvních svršcích. Protože se těchto krádeží dopustili
opakovaně a jak bylo zjištěno tato osoba již měla záznam v rejstříku
přestupků, byl tento případ předán k vyřešení přestupkové komisi.
V jiném případě strážnici museli zasahovat při porušování občanského
soužití. Na telefonické oznámení museli zasahovat při hádce partnerů,
došlo i k fyzickému napadení osob. Tyto zásahy nepatří k těm jednoduchým, neboť při nich nezřídka dochází k zasahování do práv a svobod
občanů. Tyto zásahy a omezování svobod musí probíhat jen v nezbytně míře tak, aby došlo k uklidnění vzniklé situace. Případ byl poté kvůli
zranění osob předán policii k dalšímu šetření.
V průběhu měsíce byla také nainstalována nová kamera na základní
školu, která by měla zlepšit dohled nad bezpečností osob v okolí základní školy. Pomáhat by také měla při zadokumentování dopravních
přestupků na přilehlých parkovištích.
Přes policii byla vyrozuměna hlídka MP o vozidle rakouské RZ, kdy měl
při jízdě po okolí města vyhazovat z okénka pyrotechniku. Při dohledávání tohoto vozidla jsme ale obdrželi další oznámení od spoluobčana,
že došlo k pádu podnapilé osoby v Martínkovské ulici. Následkem
pádu došlo k poranění osoby na temeni hlavy a silnému krvácení.
Proto byla ihned na místo přivolána záchranná služba, která zajistila
převoz k ošetření do nemocnice Český Krumlov. Následnou kontrolou
kamerového systému bylo dohledáno vozidlo, z kterého měla být vyhazována zábavná pyrotechnika. Cestou spolupráce byla vyrozuměna
rakouská policie, která vozidlo dohledala a zkontrolovala a nalezla
zbytky pyrotechniky ve vozidle. Ta byla na místě majiteli odebrána. 

Samozřejmě kromě práce na investičních akcích nás čeká zajištění běžné údržby a obnovy nemovitého majetku, což ale v souvislosti s jeho
velikostí také „spolyká“ významnou část našich finančních prostředků
a zároveň si vyžádá pracovní nasazení všech našich zaměstnanců.
Na závěr si dovolím ještě informovat o poslední větší stavební akci, kterou město realizovalo v uplynulém roce. Jednalo se o celkovou opravu
střechy na objektu čp. 38 ve Studánkách. Opravu v celkové hodnotě
640.803 Kč provedla stavební společnost FESTON s.r.o., Český Krumlov
a na její opravu Město obdrželo z Programu obnovy venkova od Jihočeského kraje dotaci ve výši 200.000 Kč. I v letošním roce se pokusíme
na některé naše akce dotace získat. 
Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ

Za Mp strážník R. Kozel

Poděkování
Společnost LIPENSKO spol. s r.o. děkuje všem partnerům kteří
se společně podílí na financování Skibusu Lipno, který zajišťuje v zimní sezoně 2017/18 propojení lipenských obcí a přispěje
k rozvoji turistického ruchu a zaměstnanosti na Lipensku.
Zejména pak obcím Lipno nad Vltavou, Frymburk, Vyšší Brod,
Černá v Pošumaví, Loučovice. 
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Soubor usnesení ze 74. schůze Rady města Vyšší Brod konané v mimořádném
termínu dne 23. 01. 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Schválení programu jednání RM
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.74.1.1.:
rada města
schvaluje
program jednání RM dne 23.01.2018.
K bodu 2. Kalkulace nákladů a ceny tepla
pro vytápění a ohřev TUV za rok 2017

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.74.2.1.:
rada města
schvaluje
výslednou cenu tepla za kalendářní rok 2017
na výstupu z kotelny ve výši 416,730 Kč/GJ +
DPH a na výstupu z domovních předávacích
stanic a v klubu pod kinem ve výši 535,647 Kč/
GJ + DPH.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák
Starosta
Eva Maštalířová
Místostarosta

Soubor usnesení ze 75. schůze Rady města, konané dne 31. 01. 2018
K bodu 1. Schválení programu jednání RM.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.1.1.:
rada města
schvaluje
program jednání RM dne 31.01.2018.
K bodu 2. Kontrola usnesení z předcházejících
jednání RM.
Rada města
bere na vědomí
kontrolu usnesení z přecházejících jednání RM.
K bodu 3. Jmenování členů komise na výběr
dodavatele pro akci „Víceúčelové školní hřiště“
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.3.1.:
rada města
jmenuje
v souladu s Vnitřní směrnicí města Vyšší Brod
pro zadávání veřejných zakázek Komisi na otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu
– stavbu víceúčelového školního hřiště Vyšší
Brod členy a jejich náhradníky:
Ing. Milan Zálešák, náhradník Jaroslav Marek
Eva Maštalířová, náhradník Josef Kovačík
Lenka Neubauerová, náhradník Vladimíra Račáková
K bodu 4. Informace k riziku navýšení nákladů
za odpadové hospodářství
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.4.1.:
rada města
I. bere na vědomí
informaci o riziku navýšení nákladů města
na odpadové hospodářství, v případě prosazení nevládní novely zákona o odpadech, která obsahuje násobné zdražení skládkovacích
poplatků.
II. konstatuje,
že nesouhlasí s podobnými novelizacemi záko-

na o odpadech, které mají dopad na náklady
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství.

K bodu 6. Kalkulace cen za nájem hrobových
míst a služeb s nájmem souvisejících na hřbitově ve Vyšším Brodě

III. doporučuje,
aby nové nastavení odpadové legislativy bylo
provedeno formou vládního návrhu zákona
o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy a aby přijímané
povinnosti nebyl nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.6.1.
rada města

IV. zmocňuje
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby i nadále efektivně čelily podobným snahám, které obce vystavují zřejmému
riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.

II. schvaluje
podle §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro rok
2018 cenu za nájem hrobových míst a služeb
s nájmem souvisejících na hřbitově ve Vyšším
Brodě, ponechat ve stejné výši, jako byla schválena pro rok 2017 – cenový výměr

K bodu 5. Dorovnání zvláštní odměny členům
okrskových volebních komisí
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.5.1.
rada města
I. schvaluje
navýšení zvláštní odměny členům okrskových
volebních komisí, kteří nevykonávají funkci
předsedy nebo zapisovatele, za výkon funkce
v prezidentských volbách 2018 ve výši 500,
Kč, které bude poskytnuto formou finančního
daru.
II. schvaluje
navýšení zvláštní odměny členovi okrskové
volební komise, který vykonával funkci pouze ve II. kole voleb prezidenta ve dnech 26.
a 27.1.2018 tak, aby dosahovala stejné výše
jako odměna za výkon funkce v I. kole, které
bude poskytnuto formou finančního daru.
III. schvaluje
dorovnání zvláštní odměny členům okrskových volebních komisí, kteří se nemohli z objektivních příčin zúčastnit 1. zasedání okrskové
volební komise, které bude poskytnuto formou
finančního daru.

I. bere na vědomí
kalkulaci cen na kalendářní rok 2018 za nájem
hrobových míst a služeb s nájmem souvisejících podle skutečných výdajů

K bodu 7. Ukončení nájemní smlouvy č. 88/10.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.7.1.
rada města
schvaluje
dle § 102, odst. 3, zákona č 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dohodu
o ukončení nájemní smlouvu č. 88/10 ze dne
29. 11. 2010 ke dni 28.02.2018.
K bodu 8. Ukončení nájemní smlouvy č. 85/10
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.8.1.
rada města
schvaluje
dle § 102, odst. 3, zákona č 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dohodu
o ukončení nájemní smlouvu č. 85/10 ze dne
29. 11. 2010 ke dni 31.01.2018.
K bodu 9. Schválení smlouvy o nájmu hrobového místa
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.9.1.
rada města
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I. ruší
usnesení RM č. 2015.12.5.1. ze dne 13.5.2015,
kterým byla schváleno znění smlouvy o nájmu
hrobového místa
II. schvaluje
v souladu s ustanovení § 102, odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, text
Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti.
III. ruší
usnesení RM č. 2015.5.6.1. ze dne 17.2.2015,
kterým byla delegována pravomoc uzavírat
nájemní smlouvy na hrobová místa na finanční
odbor.
IV. deleguje
v souladu s ustanovení § 102, odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc uzavírat nájemní smlouvy na hrobová
místa na oddělení matriky a evidence obyvatel.
K bodu 10. Souhlas se vstupem na pozemek
parc. č. 34/1 v k. ú. Herbertov.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.10.1.
rada města
souhlasí
dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s dočasným
záborem a se vstupem na pozemek parc. č.
34/1 v k. ú. Herbertov v rámci stavby: „Rekonstrukce mostu v km 10,838 trati Rybník – Lipno
nad Vltavou“, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o.
K bodu 11. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží č.
p. 164, Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.11.1.
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr
pronajmout nebytové prostory v 2. n. p. domu
č. p. 164 o výměře 105,9 m2, který je součástí
st. p. p. č. 211, který je zapsán na LV 10001 pro
město a k. ú. Vyšší Brod u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český
Krumlov; předem určenému zájemci.
K bodu 12. Zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 1715/10 a části pozemku
parc. č. 1715/11 v k. ú. Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.12.1.
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č.
1715/10 o výměře 298 m² a část pozemku parc.
č. 1715/11 o výměře 230 m², na zřízení zahrady
se psincem, které jsou zapsány na LV 10001 pro
město a k. ú. Vyšší Brod u Katastrálního úřadu
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pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český
Krumlov; předem určenému zájemci.
K bodu 13. Zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 943/1 a pozemku parc. č. st
913 v k. ú. Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.13.1.
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č.
943/1 o výměře 426 m² a pozemek parc. č. st.
913 o výměře 24 m², na zřízení zahrady se stavbou pro rodinnou rekreaci s č. ev. 4, které jsou
zapsány na LV 10001 pro město a k. ú. Vyšší
Brod u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště Český Krumlov; předem
určenému zájemci.
K bodu 14. Souhlas vlastníka se stavebním se
stavebním záměrem stavby: „Dolní Jílovice 4
RD – NN“, jejímž investorem je E.ON Distribuce a.s.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.14.1.
rada města
souhlasí
dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako
vlastník pozemků parc. č. 1735/10 a 2205 v k. ú.
Bolechy se stavebním záměrem stavby: „Dolní
Jílovice 4 RD – NN“, jejímž investorem je E.ON
Distribuce a.s.
K bodu 15. Schválení smlouvy o nájmu hrobového místa – schránky v kolumbáriu
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.15.1.
rada města
I. schvaluje
v souladu s ustanovení § 102, odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění text
Smlouvy o nájmu hrobového místa – schránky
v kolumbáriu na veřejném pohřebišti
II. deleguje
v souladu s ustanovení § 102, odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc uzavírat nájemní smlouvy na hrobová
místa – schránky v kolumbáriu na oddělení
matriky a evidence obyvatel
K bodu 16. Žádost o prominutí nájmu
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.16.1.
rada města
schvaluje
z důvodu probíhajících stavebních prací prominutí nájmu objektu čp. 38 Studánky za měsíce leden a únor 2018.
K bodu 17. Uzavření Mateřské školy Vyšší Brod
v době letních prázdnin 2018.

Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
uzavření Mateřské školy Vyšší Brod v době letních prázdnin ve dnech 30. 07. 2018 až 17. 08.
2018 z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovnic.
K bodu 18. Bytová a sociální komise
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.18.1.
rada města
I. bere na vědomí
prodloužení nájemních smluv u bytů na dobu
určitou do 30.04.2018; 31.05.2018 a 30.06.2018
dle předloženého zápisu BaSK č. 1/18 ze dne
25.01.2018.
II. schvaluje
na základě doporučení BaSK přidělení bytu č.
13 v ul. Míru čp. 266, Vyšší Brod Janovi a Haně Furikovým, bytem Míru 264, Vyšší Brod;
od 01.03.2018.
III. pozastavuje
přidělení bytu č. 2, ul. 5. května 18, Vyšší Brod,
přidělení bytu č. 8, Zahradní 275, Vyšší Brod,
a zařazení bytu č. 3, Zahradní 275, Vyšší Brod
do režimu bytu krizového.
K bodu 19. Rozbor činnosti Městské knihovny
za rok 2017
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
kompletní rozbor činnosti Městské knihovny
za rok 2017.
K bodu 20. Žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.75.20.1.
rada města
souhlasí
s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky
dne10. března 2018 na budově Městského úřadu Vyšší Brod.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje.
Ing. Milan Zálešák
Starosta
Eva Maštalířová
Místostarosta

Příští jednání
zastupitelstva:
27. března 2018, 17.30 hod.

Zálesácké ohlédnutí
vydařené akce Zálesáckého víceboje, čištění
Vltavy z Loučovic, střelecké soutěže na originální terče, rybářské závody na Hraničním
rybníčku HS Radvanov, návštěv obor, podzimní úklid turistických stezek, sázení krokusů
u Pečovatelského domu a v klášterní zahradě,
vánoční besídku s pestrým programem a vyhodnocením roku, pravidelné návštěvy bazénu
Marína Lipno, Wellness Frymburk atd. Co se
týče vodních zážitků, jasně zvítězila svobodná volba koupání v osvěžujících, vše léčících
vodách naší Vltavy...

Zima nám letos zrovna moc sněhových radovánek v okolí Brodunedopřávala, a tak jsme si
začátkem února na naší tábornické základně
Hrudkov rozdělali oheň, zasedli do kruhu a zavzpomínali na uplynulý rok.
Tradičně jsme se věnovali pravidelnému zakrmování zvěři do našich krmelců a zpěvnému
ptactvu do vyrobených krmítek. Ale naším
hlavním pracovním úsilím byla náročná údržba klubovny a péče o její přiléhající areál. Hlavně se jednalo o sekání paloučku, střihání živého plotu, doplňování přístřešku samovýrobou
dřeva, nátěr maringotky a opravu venkovního
oplocení.
V předjaří je, vedle prohlídky a vymetení ptačích budek, oblíbenou činností vítání jara spojené s vystrojením Morany a očistným probuzením našich studánek...I vysazené jírovce ča-

sem převezmou roli plodonosných dřevin.
Samostatnou kapitolou je pro nás obnovení
a udržování jistě pradávné kapličky, nalezené
v lukách na okraji kamenitého remízku, ve stínu zestárlé jabloně, hrušně a třešně v prostoru
bývalé osady Petřejov. Zasvětili jsme ji svatému Hubertovi, našemu patronovi. Při občasném rozjímaní tu při zapálené svíčce věnujeme za hlaholu mysliveckých fanfár vzpomínku
na všechny přátelé Zeleného údolí, myslivecké
i lesácké kamarády, kteří již nejsou mezi námi
a odešli do věčných lovišť…
Z větších celodenních akcí nelze nepřipomenout výlety do Frymburka na krásnou výstavu Svět pod hladinou a Národní myslivecké slavnosti Ohrada u Hluboké s návštěvou
místní ZOO.Z dokumentárních fotografií jsme
si nostalgicky zavzpomínali na již opakované

Při vyhodnocení sběru plodů k zimnímu přikrmování jsme nasbírali přes 700 kg a po zásluze
uzavíráme sezónu mysliveckých táboráků opékáním buřtů na již téměř sněhem zapadaném
táborovém ohništi. Zálesácký rok jsme zakončili vyzdobením lesního stromku, štědrovečerním zakrmením zvěři, ptactvu, loveckými fanfárami a zpěvem u Hubertovy kapličky.
Máme tedy opravdu na co vzpomínat, a to určitě i díky letité podpoře a sponzorským darům
města Vyšší Brod, Asociace technických sportů
Vyšší Brod, firmy Pavelec s.r.o., Honebnímu společenstvu Radvanov – Městské lesy Vyšší Brod,
Věrce a Péťovi Nohelovým, paní Ivaně Krotké,
Zdeňku Bursíkovi za hotel Panský dům, Zdence
Křížkové, pánům Miroslavu Kutinovi, Václavu
Pomijemu a několika rodičům dětí z kroužku.
Ano, všem patří velké a upřímné poděkování.
Zdar všem příznivcům a přátelům lesa, myslivosti a přírody! 
Pepa Špaček
vedoucí kroužku dětí Zálesáci

JEDNADEVADESÁTNÍCI

Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu
Přednáška v úterý 17. dubna 2018 od 18.00 hod.
v Klubu pod kinem.

J

ihočeský 91. pěší pluk se stal nejznámější jednotkou rakousko-uherské armády v době první světové války. Nestalo se tak ale díky skutečným historickým událostem, ale díky fiktivní postavě vojáka Švejka
spisovatele Jaroslava Haška. Jaké byly ale skutečné osudy našich dědů
z Českobudějovicka, Krumlovska, Prachaticka a Vimperska, kteří bojovali v letech 1914 – 1918 v řadách 91. pluku? Kde prolévali krev a kde
jsou dodnes pohřbení? Seznámíte se s válečnými dějinami jednadevadesátníků.

Vy sami můžete pomoci lépe zmapovat historii pluku, která by k 100.
výročí konce války měla být zpracována do knižní podoby. Pokud vlastníte po svých předcích fotografie, korespondenci, nebo dokonce osobní deník z období první světové války, budeme rádi, pokud je na přednášku přinesete s sebou. 
Jan Ciglbauer

| 7

Zpráva o hospodaření v městských lesích
Vyšší Brod za rok 2017
P

očátek roku 2017 byl proti roku předchozímu v mnohém jednoduší. Měli jsme doplněné všechny lesnické evidence, získali jsme
už kontakty na lesnické firmy zabývající se
zpracováním a prodejem dřeva.

Větší zakázky v těžbě a přibližování dřeva jsme
zadávali formou výběrových řízení. Prodej dřeva jsme řešili podle výše cenových nabídek.
Dřevo jsme prodávali osmi firmám, aby nemohlo dojít k tomu, že některý z odběratelů
nezaplatí nebo zkrachuje a my přijdeme o velkou část příjmů.
V pěstební činnosti jsme na počátku roku byli
téměř bez zaměstnanců. Zbyl nám jenom jeden pracovník, a ten dal na podzim výpověď.
Podařilo se nám však od dubna zaměstnat dvě
ženy, které celý život pracovaly v lese a zrovna
byly nezaměstnané. Pracovnice se nám osvědčily a ještě jsme na ně pobírali dotaci z úřadu
práce.
U turisticky velmi využívané cesty ze Studánek
na Radvanov jsme nechali postavit turistický
přístřešek, který stojí u Boršíkovského rybníka
a je turisty často využíván.
Na podzim jsme ve spolupráci s LČR, lesní
správou Vyšší Brod, uspořádali projektový den
pro místní základní školu. Děti se zde dozvěděly mnoho zajímavého o přírodě, lesním
hospodaření, myslivosti a mohly si vyzkoušet
i sázení stromků. Celá akce proběhla v místním lesíku, který byl vytěžen v loňském roce.
Některým dětem se akce natolik líbila, že přišly ještě odpoledne a pomáhaly sázet našim
zaměstnancům.
V těžební činnosti byla situace od roku 2016
odlišná. Veškerou nahodilou těžbu jsme měli
již zpracovanou, proto jsme hned od ledna
začali těžby úmyslné. Ceny dřeva byly v té
době příznivé a tak jsme do konce května měli vytěženo 4.500 m3. Zbytek naplánovaných
m3 jsme si nechali jako rezervu pro případné
zpracování kůrovce a polomů. Počasí nám ale
moc nepřálo. Od června jsme dělali už jenom
nahodilou těžbu a prořezávky. Vlivem suchého
a teplého léta některé porosty usychaly nasto-

jato a následně se namnožil i kůrovec. V srpnu
přišla jedna vichřice a v říjnu druhá, při kterých
nám v lese spadlo přibližně 6.000m3 dřeva.

Ceníky dřeva a samovýrob
pro rok 2018:

Z celkového množství kalamitního dřeva se
do konce roku podařilo zpracovat 4.500 m3. To
byl důvod proč jsme překročili plánovaný objem těžeb přibližně o 1.000 m3. Zbylou nahodilou těžbu zpracujeme do března 2018.

Ceník palivového a užitkového dřeva bez
DPH 21%. V ceně dřeva není zahrnuta cena
dopravy.

Větrná a kůrovcová kalamita nebyla ale jenom
u nás, byla v celé Evropě, proto v průběhu
podzimu klesly ceny dřeva až o jednu třetinu.
Z vytěženého dřeva se nám do konce roku
nepodařilo prodat zhruba 300 m3. Důvodem
byla dovolená na většině pil, kam dodáváme
dřevo. Toto dřevo bude prodáno s ostatním,
které vytěžíme v roce 2018. Veškerou dřevní
hmotu jsme prodávali přímo z lesa z odvozního místa. Jenom 100 m3 jsme nechali převézt na manipulační sklad nebo na dopravně
dostupnou skládku v lese. Jednalo se vždy
o dřevo z nahodilé a rozptýlené těžby z nepřístupných lokalit.
V uplynulém roce bylo zadáno 26 samovýrob
dřeva. Prodej paliva občanům Vyššího Brodu
probíhal po celý rok bez problémů. Evidovali
jsme 65 žádostí, z nich je 64 vykryto.
V pěstební činnosti jsme se zaměřili hlavně
na obnovu lesa,(celkem bylo 5,54 ha z toho
2,2 9ha zalesnění a 3,25 ha přirozené obnovy),
péči o mladé lesní porosty a výchovu porostů
do 40. let,(z toho bylo 15,89 ha prořezávek
a 1,26ha probírek do 40. let).
Rok jsme zakončili prodejem vánočních stromků.
Finanční výsledky odboru správy lesů
za rok 2017:
Náklady celkem
5,313.497 Kč
Tržby celkem
13,202.770 Kč
Hospodářský výsledek
za rok 2017 
7,889.273 Kč
Jaroslav Kotál
Vedoucí odboru správy lesů

Všichni milovníci kultury jsou srdečně zváni na naše výlety za divadlem.
Vyrážíme většinou na jaře

a na podzim do Prahy. Divadlo na Vinohradech. Divadlo Studio Dva, Brodway, Hybernia...
Letos bohužel jen na podzim, ale o to víc už se těšíme. Rádi mezi sebou přivítáme nové
tváře, abychom naplnili kapacitu zájezdového autobusu a tím byl výlet cenově přijatelnější.
Děkuji všem, kteří s námi jezdí a těším se na další zájemce. 
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Soňa Šerhaklová

Palivo:
Palivo jehličnaté
700 Kč/m3 – 448 Kč/prm
Palivo listnaté měkké
(OS,VR,LP)
700 Kč/m3 – 432 Kč/prm
Palivo listnaté ostatní
(BK,DB,BR,OL…)
1.000 Kč/m3 – 540 Kč/prm
Manipulační zbytky	 500 Kč/m3 – 320 Kč/prm
Užitkové:
SM – kulatina ABC	
SM – kulatina D,CX	
BO – kulatina ABC
MD – kulatina ABC	
Listnaté – kulatina

2.200 Kč/m3
1.400 Kč/m3
1.600 Kč/m3
1.600 Kč/m3
1.500 Kč/m3

Tyče – z prořezávky	
Tyče – z probírky	

1.100 Kč/m3
1.300 Kč/m3

Maximálně 20 m3 pro jednoho zájemce.
Ceník samovýroby palivového dřeva,
bez DPH 21%.
Palivo:
Palivo jehličnaté 0,29 100 Kč/m3 – 64 Kč/prm
Palivo jehličnaté 0,69 150 Kč/m3 – 96 Kč/prm
Palivo jehličnaté 0,69+

200 Kč/m3 – 128 Kč/prm
Palivo listnaté měkké (OS,VR,LP)

100 Kč/m3 – 54 Kč/prm
Palivo listnaté ostatní (BK,DB,BR,OL…)

250 Kč/m3 – 135 Kč/prm
Nehroubí
50 Kč/m3 – 32 Kč/prm
Zbytky po těžbě
100 Kč/m3 – 64 Kč/prm
Tyče jhl.
100 Kč/m3
Maximálně 15 m3 pro jednoho zájemce.
Zájemci o dřevo budou zapsáni do pořadníku
a podle toho budou také jejich požadavky
vyřizovány.
Dřevo bude prodáváno a samovýroby zadávány jenom občanům Vyššího Brodu, kteří nejsou napojeni na centrální vytápění a pracovníkům v lesním provozu. Samovýroby dřeva
budou zadávány jenom v odloučených nepřístupných lokalitách nebo v množství, které se
lesům nevyplatí zpracovávat. 
Kontakt:
Jaroslav Kotál
vedoucí odboru správy lesů
Tel.: 724 524 604
Email: lesy@mestovyssibrod.czů

Srovnání vyprodukovaných odpadů
ve Vyšším Brodě za rok 2016 a 2017
Odpad z popelnic
Směsný komunální odpad
Tříděný odpad
Papír
Plasty
Sklo
Objemný odpad
Železný šrot
Pneumatiky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Dřevo neobsahující nebezpečné látky
Textil

2016 
250,36 t 

2017
378,63 t

31,12 t 
28,52 t 
22,63 t 
59,90 t 
30,82 t 
1,71 t 
2,26 t 
2,34 t 
26,06 t 
8,82 t 

53,34 t
34,31 t
24,53 t
107,88 t
49,89 t
10,26 t
2,40 t
1,59 t
46,27 t
8,95 t

Biologicky rozložitelný odpad
Kompostárna 125,68 t 
Město – vývoz kontejnérů 15,36 t 

102,00 t
31,65 t

Zpětný odběr elektrozařízení
Velké i drobné domácí elektrospotřebiče

15,71 t 

24,42 t

Stavební odpad
Stavební materiál s obsahem azbestu
Směs stavebních a demoličních odpadů
Stavební odpad s obsahem sádry

9,57 t 
136,90 t 
0,00 t 

9,29 t
124,08 t
1,26 t

Do sběrné nádoby patří:
• rostlinný odpad ze zahrad (tráva, listí, krácené
větve )
• zbytky ovoce, zeleniny, jídel včetně potravin
s prošlou zárukou
• výkaly drobných domácích zvířat

Režie: Pau Faus /
Španělsko/ 2016 / 85 min
Španělsko patří mezi země, na které dopadla finanční krize z roku 2008 nejdrtivěji. Barcelonská občanská aktivistka Ada
Colau se snaží organizovat pomoc pro lidi,
kteří nemohou splácet hypotéku a přicházejí o střechu nad hlavou. Citlivý snímek zachycuje přerod nezdolné aktivistky
v ženu, jež hodlá poctivě, s elánem a zdravým rozumem proniknout s občanskou
platformou do politiky a nezadat si s ní.
Po historickém vítězství v červenci 2015
stanula Ada v čele barcelonské radnice.
Dokument sleduje deset měsíců od vyhlášení kandidatury přes tvrdá vyjednávání
a mediální výstupy až po napínavý průběh voleb a první den v úřadu. Součástí
filmu jsou také intimní záběry z videodeníku, v němž Ada leckdy zápasí i sama
se sebou.
Zveme na promítání festivalového
filmu 5. 4. 2018 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Bioodpad v roce 2018
Termíny svozů – Vyšší Brod:
• 1. 1. – 31. 3. 2018 – (1x za měsíc),
první čtvrtek v měsíci: 4. 1., 1. 2., 1. 3.
• roční období 1. 4. – 31. 10. (1x za 14 dní),
sudý čtvrtek: 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5.,
14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20.
9., 4. 10., 18. 10.
• roční období 1. 11. – 31. 12. (1x za měsíc),
první čtvrtek v měsíci: 1.11., 6.12.

ADA
NA RADNICI

Do sběrné nádoby nepatří:
• obaly od potravin (plast, sklo, kov)
• maso, kosti, olej z potravin
• uhynulá zvířata
Velkým problémem minulého roku byla příměs směsného komunálního odpadu hlavně
ve společných kontejnérech v panelové zástavbě. Pokud by se situace i letos opakovala, po dohodě se svozovou firmou by sběrné
nádoby byly staženy. Samozřejmostí pro občany zůstává využití možnosti ukládat odpad
ze zahrad na kompostárnu v areálu sběrného
dvora. 
Odbor ŽP MěÚ Vyšší Brod

Upozornění – známky pro vývoz
Po jednání se svozovou firmou směsných komunálních odpadů FCC České Budějovice, s.r.o. je možné si na Odboru životního prostředí MěÚ Vyšší Brod vyzvednout
novou známku pro rok 2018, barevně rozlišenou dle objednaného intervalu vývozu
vaší nádoby.
Loňské, nepoškozené a nevybledlé známky platí přesto i nadále.

Je dobré
vědět, že...
• od 1. března 2018 dochází ke změně
otevírací doby ve sběrném dvoře:
Pondělí 7.00 – 12.00, úterý a čtvrtek
13.00 – 17.00, sobota 9.00 – 12.00
• v době jarních prázdnin bude uzavřena
matrika a evidence obyvatel MěÚ,
tzn. v týdnu od 12. do 16. 3. 2018.
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Cestovatelské promítání – Nový Zéland
Středa 21. března 2018, 18.00 hod.
Galerie v historické radnici

B

ěhem třetího vyšebrodského cestovatelského promítání navštívíme ostrovy na druhém konci
zeměkoule, plné kouzelných pláží a zátok, divokých fjordů i původních pralesů stromových
kapradin. Gejzíry, bublající termální jezírka hýřící všemi možnými barvami i do nebe sahající
vulkány. Svébytné památky koloniální éry kontrastující s všudypřítomným nádechem prastaré
Maorské kultury. Vedle série obrázků Vás s Martinem Hesslerem čeká povídání o přírodě, kultuře
a historii či osobní zážitky z cestování po této kouzelné zemi. 
Jaroslav Zeman

Masáže domů
Karel Novotný
Švédská relaxační masáž přírodními oleji v klidu Vašeho domova
za 600* Kč na hodinu.
•
•
•
•
•

šíje + záda ............................ 30 minut
dolní končetiny ................... 45 minut
tělo zezadu .......................... 60 minut
tělo zepředu ........................ 60 minut
celé tělo .............................. 120 minut

Časy jsou pouze orientační a je možno se na masáži jednotlivých
partií domluvit.

9. 3. KD Kaplice od 19 hodin
V roli Amadea kaplická rodačka Martina Kopúnová
Předprodej vstupenek od 19. 2. 2018 v KIC Kaplice
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100,-Kč

Telefon: 797 991 275
E-mail: masaze.novotny@gmail.com
https://www.facebook.com/masazenovotny/
*Při cestě mimo Vyšší Brod účtuji 8 Kč za kilometr (pouze cesta k Vám)
a při masáži tří a více klientů cesta zdarma.

Lékař radí
Infekční hepatitida A
Infekční hepatitidy jsou širokou skupinou
onemocnění. Nejdůležitější jsou hepatitidy
způsobené tzv. hepatotropními (játra-napadajícími) viry – zejména virové hepatitidy typu
A, B, C, D a E. Níže uvedený text se vztahuje
k virové hepatitídě A = VHA. Je patřičné zdůraznit, že infekční hepatitida není to samé
jako žloutenka. Infekční hepatitida je nemoc
způsobená infekcí. Naproti tomu žloutenka je
pouze příznak mnoha onemocnění. Žloutenka vznikne vždy, když se z jakéhokoliv důvodu
zvýší v krvi a v tkáních koncentrace odpadní
látky zvané bilirubin. U infekčních hepatitid
žloutenka někdy vzniká (ale ne vždy) a to
v tom případě, když infekcí nebo naší imunitou poškozená játra nejsou schopná veškerý
bilirubin zpracovat a odstranit z těla.
Žloutenka typu A patří mezi virové infekční
hepatitídy (nemoc způsobená viry jejíž projevem je zánět jaterní tkáně).
Pachatel těchto obtíží je virus hepatitidy
A (malý neobalený RNA virus), který u nemocného člověka se vylučuje stolicí a šíří se
nejčastěji s nedokonalou hygienou („nemoc
špinavých rukou“). Má tendenci k šíření v epidemiích. (pamatuje ještě někdo na rok 1979
a epidemii žloutenky A z jahod z Polska? Já sice ne, ale je to zdárný příklad.) Zákeřnost této
infekce je v tom, že je člověk nejvíce infekční
ještě předtím, než se objeví níže zmíněné
příznaky.
Od nákazy do začátku příznaků většinou uplynou cca 4 týdny (tj. inkubační doba rozmezí se
různí od 15 dní až do 50dní!). Sám virus nám
příliš neškodí a obtíže vznikají spíše na zákla-

dě imunitní odpovědi organizmu. Příznaky
mohou být poměrně mírné a zahrnují únavu,
zvýšenou teplotu, nechutenství, nevolnost,
zvracení a průjmy. Poměrně často se objeví
i žloutenka (tj. žluté zabarvení očního bělma,
kůže a sliznic). U dětí do 6 let ve většině případů probíhá bez těchto příznaků! Proč to
tedy řešit, když je to tak banální onemocnění
se možná ptáte? No protože 3 lidi ze 100.000
nakažených umře na selhání jater a co kdyby
jste to byli právě vy J
Jak se na to přijde a co potom? Důležité je
pacienta vyslechnout, zjistit výše zmíněné
obtíže a případně získat informace o výskytu žloutenky typu A v jeho okolí. V krevních
náběrech najdeme zvýšení jaterních testů
a speciálním vyšetřením můžeme najít i protilátky proti viru žloutenky A, čímž je diagnóza
definitivně potvrzena. Kde strávím čas s touto
nemocí? Bohužel na infekčním oddělení jako
prevence dalšího šíření infekce. Ostatní se,
kterými člověk přijde do styku, je nařízen lékařský dohled na dobu 50 dnů a jako bonus
Vám zaplatí stát očkovaní proti žloutence
A (ale jen jednu dávku zas tak štědrý stát není). V této době vám registrující praktický lékař odebere 3x krev a pokud je vše v pořádku,
dál se již nic nesleduje.

Prognóza je výborná. Žloutenka typu A nezpůsobuje chronické poškození jater ani
cirhózu. Po relativně krátké době dojde k plnému uzdravení. (tedy u většiny nakažených
jak jsem si již zmínili výše tedy u cca 99.997
ze 100.000 nemocných)
Lze tomuto onemocnění předejít? Ano, existuje vakcína. Očkování (vakcinace) je jedním
z nejvýznamnějších milníků moderní medicíny. Očkování způsobilo, že mnohé nemoci
trápící po staletí evropskou populaci vymizely
a dnes je známe jen z historických publikací a učebnic medicíny (teď nemyslím zrovna
VHA). Počty zachráněných životů celosvětově
zcela jistě dosáhly stovek milionů. Očkovat se
můžete nechat buď cestou svého praktického
lékaře nebo v očkovacích centrech nám nejblíže v Českém Krumlově paní doktorka Ivana
Krabatschová.
Léčba pacienta probíhá na infekčním oddělení (tj. provádí se izolace), je to jednoduché máte zákaz pít alkohol ( pivaři by dozajista prohodili něco o tom, že to tedy není vůbec jednoduché ) a dostáváte dietní netučnou stravu.
Mohou se také podávat i léky na ochranu
jaterní tkáně (hepatoprotektiva). 


MUDr. Eduard Benc

Pracovníci finančního úřadu budou ve Vyšším Brodě
S

cílem pomoci obyvatelům s podáním přiznání k dani z příjmů
fyzických osob vyjedou pracovníci Územního pracoviště v Českém Krumlově do Vyššího Brodu hned ve dvou termínech. Při první
návštěvě bude probíhat distribuce tiskopisů daňového přiznání a letáky s informacemi. Pracovníci budou připraveni i odpovídat na případné dotazy. Druhý termín bude vyhrazen především pro výběr
vyplněných daňových přiznání.

Termíny návštěvy pracovníků FÚ:
6. a 20. 3. 2018, vždy od 14 do 17 hod., zasedací místnost MěÚ.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce
„Daně“ a budou aktuálně vyvěšeny na hlavní stránce v „Novinkách“.
Daňová přiznání lze rovněž podávat přes aplikaci EPO na daňovém
portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. 
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T

ak tu máme březen. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a začíná správný
čas pro sbírání prvních jarních bylinek. Mladé
rostlinky jsou skutečnými elixíry mládí. Organismus čistí, vyživují i povzbuzují a to je přesně
to, co po zimě všichni potřebujeme.
Jarní byliny můžeme použít také na mnohé
zdravotní neduhy. Můžeme je užívat čerstvé
a také si je nasbírat do zásoby na příští zimu.
Jarem nám začíná ta pravá bylinářská sezóna.
Jarní bylinky jsou často drobné a krásně kvetoucí rostlinky. První zářící sluníčka vykukující
na nás z okrajů cest a různých nehostinných
míst všichni známe, jsou to květy podbělu lékařského (Tussilago farfara).
Na jaře vykvetou květy a až později rostou
podbělu listy. Podběl je prvořadá bylina pro
dýchací potíže. Hodí se prakticky na všechny
onemocnění plic a průdušek (suchý kašel, astma, zápal plic, dýchavičnost, zahlenění a další).
Na co si musíme dát u podbělu pozor, to je

sušení květů. Je dobré sušit je v tenké vrstvě
a rychleji, květ má jinak tendenci hnědnout.
Hnědý sušený květ už není vhodné použít.
Také pokud natrháme až moc odkvetlá kvítka,
po usušení se mění v bílé chmýří. Sice neuškodí, ale nemá léčivý účinek.

Tak hurá do rozkvetlé přírody načerpat sílu
a radost. Možná budete mít štěstí a narazíte
na velké plochy rozkvetlého plicníku lékařského, kousek dál uvidíte trs žlutých petrklíčů a vedle hlavičky devětsilu lékařského.
A o těch zase někdy příště. 

Protože podběl obsahuje mnoho slizů, dělá
dobře nejen dýchacím cestám, ale je dobrý
také jako ochrana sliznic trávicího traktu (například u žaludečních vředů).

Radostné a rozkvetlé jaro přeje
Ivet Bylinka Podhradská

21 karet Velké Arkány – Röhrig Tarot
Karetní výklad na měsíc březen
Röhrig Tarot
Doplňující karta je ze sady:
Myšlenky síly od Luise Hay.
Na přání čtenářů se vracím k měsíčním karetním výkladům. Tři karty symbolizují začátek,
střed a konec měsíce.
Březen už voní jarem, novými začátky, zelenající se přírodou.
Ať Vám přinese nejen jarní rovnodennost
(20.3), ale i tento karetní výklad, více světla
do života.

5 Mečů – Porážka, na začátku měsíce můžeme mít pocit, že jsme sami na vše, co je třeba
udělat. Postava na kartě je obklopena světlem,
díky kterému vnímá, že vše je tak, jak má být,
že není sám. Je na budově, která se rozpadá,
přesto se cítí odhodlaně a ví, že to je jen začátek cesty. Dívá se do dáli, kde svítá. Ať už se
kolem nás přežene sebevětší bouře, vždy vyjde slunce a osuší nás. I když to může znít jako
fráze, věřte srdcem, že vše může být lepší, jiné.
Nebojte se jít za svými sny, i když se Vás ostatní
snaží odradit.

se mu ukazují, tvrdohlavě trvá na svém. Vnímá
různé signály, kam se vydat. Víc pohledů, víc
možností. Svázanost mizí. Přetrhání řetězů je
i symbolikou pro odpoutání se od toho, co nás
brzdí. Vydat se směrem, cestou, která nevíme,
kam vede, vyžaduje odvahu. Důvěřujte si, věřte svému srdci, intuici.

Princ Mečů se dívá do budoucnosti, ale má slepý pohled. Nemusí hned vidět možnosti, které

Přestože se začátek měsíce jeví tak trochu negativně, pomůže nám uvědomit si, co chceme
dělat, kam směřujeme, jsme spokojení, tak jak
žijeme? Střed měsíce věnujeme komunikaci
s ostatními, ale ne vše si budeme připouštět,
budeme věřit své pravdě. Konec měsíce nám
přinese nové možnosti, jak zlepšit finanční situaci. A tak se opět potvrzuje: „Na všem hledej
to dobré.“ Budeme-li v sobě živit jen negativní
přístup k životu, odrazí se na všem kolem nás.
Budeme-li vidět světlo i tam, kde je černočerná tma, budou se naše přání plnit snáz. 

Konec měsíce bude úspěšným v získávání zkušeností, práce i financí. Královna Disků střeží
bohatství i vědomosti. Skrývá se v ní uzdravení, zrod nového.

Andrea
www.harmoniaspiralis.cz
(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)
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Městské divadlo Český Krumlov – březen 2018
Pondělí 5. 3. v 19.30 hodin
– MIMO PŘEDPLATNÉ
Vstupné: 500/250 Kč
STUDIO DVA PRAHA
Patrik Hartl – 4 SESTRY
„Komedie o módě, dietě, touze po lásce,
milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři
a překvapení v kompostu.“
Hrají: IVANA CHÝLKOVÁ, ANNA ŠIŠKOVÁ...
Více na www.studiodva.cz
Úterý 6. března 2018 v 19.30 hodin
– PŘEDPLATNÉ „GOLD“ JARO 2018
Vstupné: 500/250 Kč
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha
Michael Frayn – BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ
JEDNOU ZEZADU
Brilantní komedie, která je svědectvím o tom,
jak je někdy těžké sehrát představení přesně
tak, jak bylo nazkoušeno.

Hrají: JANA ŠVANDOVÁ, RUDOLF HRUŠÍNSKÝ,
ZDENĚK ŽÁK, JOSEF CARDA….
Více na www.bezzabradli.cz
Středa 7. března v 19.30 hodin
– PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO 2018
Vstupné: 340/170 Kč
Filmová a divadelní agentura PRAHA
Jeff Baron – NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Hrají: Pan Green – STANISLAV ZINDULKA,
Ross Gardien – DANIEL TŮMA
„LEGRAČNÍ, DOJÍMAJÍCÍ PŘÍBĚH LÁSKY
A ODPOUŠTĚNÍ
Více na www.adf.cz
Středa 21. 3. v 19:30 hodin
– NÁHRADNÍ TERMÍN
– vstupenky zůstávají v platnosti
Vstupné: 380/190 Kč
RADŮZA VYDALA VÁNOČNÍ ALBUM
A VRACÍ SE NA KONCERTNÍ PÓDIA

Pondělí 26. března v 19.30 hodin
– PŘEDPLATNÉ „A“ PODZIM 2017
Vstupné 360/180 Kč
Náhrada za představení „VYSAVAČ“
DIVADLO POD PALMOVKOU Praha
– Studio PALM OFF
Tomáš Baránek – JAK SBALIT ŽENU 2.0
Divadelní verze českého bestselleru
o technologii milostného lovu.
Úterý 27. března v 19.30 hodin		
Vstupné: 280/140 Kč
Agentura AURA – PONT Praha
ZDENĚK IZER a AUTOKOLEKTIV
– ONE MAN SHOW populárního baviče
a imitátora
Zbrusu nový celovečerní zábavný program
V hlavní a jediné roli skvělý bavič ZDENĚK IZER!
Více na www.zdenek-izer.cz

PŘEDPRODEJ A PRODEJ VSTUPENEK
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s., Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. a fax: 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, pokladna divadla –
tel.: 380 727 370, út. a čt. 13.00 – 17.00 h a hodinu před každým představením. INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 704 619, e-mailto: info@ckrumlov.cz;
UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek 57, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 725 110, fax: 380 712 424, e-mail: tourist.service@unios.cz, www.visitceskykrumlov.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE – rezervace a prodej vstupenek – v síti CB-SYSTÉM – www.perfectnet.cz/ceskykrumlov. INTERNETOVÝ PRODEJ: www.ckrumlov.cz/tickets,
www.facebook.com/mdckrumlov

Obrázky od Vltavy – březen
Spící díra…
Nazujme si pevné kožené boty, do ruky bukovou hůl a vydejme se od malované Rožmberské brány vyšebrodského kláštera proti prou-

du Vltavy do kaňonu Čertových peřejí. Mezi
zapomenutými, mechem obrostlými říčními
patníky 325 a 324 najdeme tajemné místo,
které je opředeno mnohými ději přírodními
i podivuhodnými příběhy lidskými – Spící díra.

Podle dávné pověsti byla ve Spící díře za časného kuropění provalena hráz ďábelského
díla pekelníkova. Dodnes se tu z úbočí hory
Louče vlévá do Čertových proudů moře kamenné a naší pozornosti neunikne ani otisk
kopyta rozzuřeného rohatce na jednom z balvanů. Gigantické změti granitových bloků
v řečišti dominuje především jeden, usazený
mohutným, dokonale vyhlazeným, nezdolným čelem jako věčný strážce nejjižnějšího
hvozdu země české. Jedná se zřejmě o největší balvan na celé předlouhé pouti Matky
našich řek.
Spící díra přitahuje i neklidná srdce vyznavačů extrémních vodáckých sjezdů – je považována za nejdivočejší z divokých úseků našich vod. Dobrodruzi v plastových skořápkách
však netuší, že pod rozběsněnou kaskádou
Spící díry se branou z granitu vstupuje do tajuplného podvodního labyrintu té bájné Řeky
jihu. Tady plynou proudy času podle jiných
partitur – sotva slyšitelně tu zaznívá jedenáct
strun stříbrných… 

S Divočinou Vltavy učitel Jonáš
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Změny v rakouské partnerské obci

N

euplynulo mnoho času od dne, kdy naše obec Přední Výtoň a rakouská obec
Schönegg pořádaly společnou oslavu 25 let
partnerství a obnovily smlouvu na další léta.

Rodiče dětem

Z

dařilou akci – maškarní ples pro děti uspořádali mladí rodiče pro své děti. Pátečního
odpoledne 17. listopadu ožily bývalé učebny
zdejší zrušené malotřídní školy dětskými hlasy, doprovázené melodiemi a zpěvem oblíbené hudební skupiny JZD (Jirka – Zuzka – duo).
Rodiče prostory vyzdobili a připravili pro děti
kromě tanců řadu zajímavých her a soutěží.
Popustili uzdu své fantazie k výrobě maškarních oděvů postav z pohádkových televizních večerníčků i filmů a vyrobili masky nejen
dětem, ale i sobě. Vtipné kreace postav víly
Amálky nebo Otíka Rákosníka s nezbytným
rohlíkem, Ježibaby a dalších postav doplnily
na tanečním parketu pestrobarevnou škálu
masek. Na své si přišly nejen děti, ale i maminky s tatínky. Je potěšitelné, že vedle dospělých dostává prostor i nejmladší generace.
Všichni, kteří se podíleli na realizaci, jistě prožívali dobrý pocit z vydařené zábavy pro své
potomky a možná již připravují pro děti další
překvapení. 
/ks/

14 |

Rakousko dlouhodobě zefektivňuje samosprávu obcí a slučuje obce tak, aby měly více než
1 tisíc obyvatel. Již od poválečného období
je např. zaveden systém společných obecních

úřadů pro 2 – 3 obce, který se velmi osvědčil.
Od 1. ledna 2018 se naše partnerská obec
rozdělila a na základě hlasování přešla část
Schönegg k obci Vorderweißenbach a část
Piberschlag se stala součástí obce Helfenberg. K témuž dni skončily mandáty starostů
obou obcí, v dubnu 2018 proběhnou nové
volby do zastupitelstva a posléze i volba nového starosty obce Vorderweißenbach. Obec
Schönegg uspořádala při této příležitosti 14.
prosince 2017 slavnostní večer, na který byli
pozváni i zástupci obce Přední Výtoň, SDH
a Oddílu metané Přední Výtoň. Starosta obce
p. Peter Pagitsch poděkoval svým občanům,
zaměstnancům i zastupitelům a zároveň ocenil představitele spolupráce s naší obcí. Poté
byly předány diplomy a zlaté a stříbrné pamětní jehlice obce Schönegg. Starostka obce
p. Houšková předala p. Pagitschovi dary naší
obce – vzrostlou sazenici lípy a pamětní kámen. Starosta SDH p. Stix a velitel p. Stoiber
darovali hasičům z Schöneggu a Piberschlagu
skleněné hasičské přilby s věnováním. Na jaře
za příznivého počasí bude lípa společně vysazena. 
/ks/

Bowling seniorů

Kalendář akcí

březen – červen 2018
březen
9. 3. Oslava MDŽ
OS
10. 3. Vepřové hody
SDH
*Beseda s cestovatelem – Srí Lanka

Seniorklub

duben

V

e čtvrtek 15. února 2018 uspořádal Seniorklub v herně penzionu Vyhlídka turnaj v bowlingu.
Ženské družstvo utvořilo 10 závodnic, mužské družstvo 9 závodníků. 1. místa obsadili
p. Milan Hudec a p. Marie Krahulcová. Český rozhlas Č. Budějovice a penzion Vyhlídka obdarovali závodníky 1. až 3. místa drobnými dárky. 
/ks/

Výroční schůze Seniorklubu
M

yšlenka založit v naší obci, ve které je
třetina obyvatel v seniorském věku, sdružení, padla na úrodnou půdu. Již 7 let naplňuje 46 seniorů přijatý cíl – zdravě stárnout.
15. prosince 2017 se 36 seniorů z 46 členů
sešlo v klubovně, aby zhodnotilo svoji činnost za uplynulý rok a přijalo plán činnosti
na 1. pololetí roku 2018. Pozvání k našemu
jednání přijali hosté: starostka p. Regina Houšková a předseda Klubu přátel Vítkova hrádku
p. Miroslav Kovačičin. Předseda p. Jan Stoiber
ve své zprávě konstatoval, že se podařilo splnit všechny naplánované akce a uvedl, že
jsme absolvovali 5 besed a přednášek, 2 vědomostní kvízy ( připravené manželi Kroneislovými), 2 zájezdy na Šumavu (Stožec, Borovou
Ladu a Kašperské Hory), zájezd do krokodýlí
ZOO v Protivíně a na sportovní letiště Hosín.

Nezapomínáme na sportovní akce úměrné
našim zdravotním možnostem. Odehráli jsme
mezi sebou 3 turnaje v metané a 2 turnaje
v bowlingu. Průměrná účast se pohybovala
mezi 20 až 26 seniory. K životnímu výročí
dostávají senioři malý dárek v podobě písničky pro radost z ČRo Č. Budějovice. Se stavem hospodaření nás seznámila hospodářka
p. Eliška Kasperová a zprávu revizní komise
přednesla p. Růžena Trojanová. P. Trojanová
požádala ze zdravotních důvodů o zproštění funkce předsedkyně komise a na její místo byla zvolena p. Eva Kantorová. Děkujeme
Obci Přední Výtoň a Klubu přátel Vítkova hrádku za finanční příspěvky na naší činnost, hudební skupině Výtoňance a všem, kteří se podílí na bohaté náplni činnosti Seniorklubu. 
/ks/

18. 4. 	Zájezd do Č. Budějovic
– exkurze do Seniorklub S ZŠ,
návštěva Jihočeského muzea
– 1. svět. válka
30. 4. Setkání u májky
Metaná,

SDH, Obec

květen
5. 5. 	Oslava 20. výročí vzniku
Spolku přátel Vítkova hrádku
12. 5. Šumaman – XXI. ročník

Policie ČR Č. Bud.
12. 5.	Dětský den
– Lipno patří dětem
OS, SDH
24. 5. Metaná – jarní koloSeniorklub

červen

15. 6.	 beseda s cestovatelem
– Cesta po Evropě Seniorklub
23. 6. 2. pěší výlet na hrad

SDH a Spolek přátel Vítkova hrádku
*Turnaj v metané O pohár obce
– Oddíl metané
* termín bude upřesněn

Dětské odpoledne
s Mikulášem
Jako každoročně zajistilo OS a Pension
Vyhlídka toto tradiční setkání pro dětí.
Součástí byly soutěže a hry. Na závěr děti
obdržely dárek. Přítomno bylo 31 dětí
a mnoho dospělých. /fj/
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Ani zima nemusí být smutná

Foto: Daniela Fröstlová

P

odle fotografie s manželi Sněhulákovými vidíme, jak je Rožmberk krásný a můžeme se i v zimě hlavně s dětmi zde zabavit. Také děkujeme manželům Sněhulákovým za vyjádření podpory na FCB proti stavbě malé vodní elektrárny na jezu.
Budete-li číst toto číslo, budeme již mít po dětském karnevalu a Retropárty Jiřího
Ježka – hudba 60. – 90. let. Obě tyto akce se konaly v Hotelu Růže. Budou pryč jitrnice ze zabijačky, kterou pořádal Penzion U kocoura a vypity litry vaječného koňaku z Fruko Schulz v Hotelu Růže, kde se usilovně usilovalo vypít co nejvíce litrů této
blahodárné tekutiny ve snaze o zápis do Guinessovy knihy rekordů v rámci akce
TSL Lipensko. Obě tyto akce se konaly 3. 3. a neznám nic lepšího než zkombinovat
tlačenku a vaječný koňak. To bude zase v alejích ……….
Dále připravujeme RPŽ aneb Růže pro ženy 10. 3. v kavárně Lar Cafe a moc se těšíme, protože tato akce se těší vždy velké oblibě.
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Čím se právě zabýváme

S

Foto: David Kozák, pop – rock

31. 3. nám zahraje nadějný muzikant a student DAMU David Kozák z Českého Krumlova.
O Velikonocích samozřejmě vypustíme velikonoční zajíčky na zahradě Hotelu Růže, což je
zase oblíbená kratochvíle pro děti.
Další jarní akcí bude vysazování vzrostlých
letních doubků na místě vykácených na břehu Vltavy za benzínovou pumpou. Pro doubky budou dělat kamenné dlaždice s datem
vysazení a jménem stromu studenti ze SUPŠ
Anežky České v Českém Krumlově. Doubky
se budou jmenovat Vítek, Petr Vok, Oldřich
a Vilém. Akce bude spojena s vlasteneckým
„happeningem“.

těžejní akcí tohoto roku je 2. etapa opravy průtahu a hlavně náměstí v Rožmberku.
Debata s podnikateli byla 12. 2. 2018 v Hotelu
U Martina, kde se město, autodopravci, stavební firma a autoři objížděk snažili podat co
nejvíce informací. Všichni občané Rožmberka,
Přízeřu a Metlice dostanou výstup z tohoto
jednání a přivítali jsme dobrý nápad Jana Hanuše informovat o průběžných krocích občany
na webu a úřední desce několik dní dopředu,
aby mohli aktuálně reagovat na situaci.
Další důležitou akcí je start 2. etapy v akci Dotace ČOV, když jsme získali v dotaci 15 mil. Kč
a nyní nás čeká velký kvapík splnění postupu
této dotace. Tato dotace je metodicky řízená
a je potřeba dodržovat vše potřebné, hlavně
limity.
Kromě těchto dvou velkých akci máme již
podepsanou smlouvu s firmou na bankomat
a zažádáno u památkářů o vydání závazného

stanoviska pro jeho umístění. Budeme doplňovat veřejné osvětlení v kempu, na výjezdu
z Rožmberka na Vyšší Brod a na kopci k zámku. Také musíme opravit části kanalizace pod
průtahem a náměstím a toto budeme vykonávat ve spolupráci s Jihočeským krajem.
Jednání o cyklostezce pokračovala poradou
s Českými lesy a s Českými lesy též spolupracujeme na akci Tůň pod zámkem, kde by
se měl obnovit příjemný rybníček. Pamětníci vzpomínají, že v zimě chodili na rybníček
bruslit a v létě to bylo místo pro příjemné
vycházky.
I letos jsme získali pár korunek z dotace Regenerace a příspěvek poslouží na opravy měšťanských domků a farní zdi v Rožmberku nad
Vltavou. V rozpočtu máme zahrnuty i opravy
dalších městských komunikací. 
Lenka Schwarzová

Pokud zmiňujeme vlastenectví a hrdost
na naši zemi, domluvili jsme se se zástupci
OÚ Horní Dvořiště na finanční a organizační
podpoře akce na oslavu stoletého výročí naší
republiky. Na tuto spolupráci se velmi těšíme.
Připravujeme stále samostatný časopis pro
Rožmberk a sestavujeme redakční radu, ale
rozhodli jsme se vrátit se k původnímu modelu přispívat čtvrtletně do Vyšebrodského
zpravodaje, abychom neztratili kontakt s nám
tak blízkým městem Vyšším Brodem a jeho
obyvateli. 
Lenka Schwarzová

Blahopřejeme
K důležitému životnímu jubileu
blahopřejeme

paní Evě Dobiášové z Přízeřu,
panu Josefu Rolníkovi
a paní Janě Chalupové
z Rožmberka.
Město Rožmberk nad Vltavou
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Čtenářský koutek
Rinehart J.D. – Koruna tří
Tarlan, Elodie a Galf budou muset vynaložit
všechny své síly a schopnosti, aby přežili.
Stehlíková Petra – Naslouchač
Původní česká fantasy z fascinujícího temného
světa, kde se na pravdu a naději téměř zapomnělo.
Regnier Sandra – Dračí proroctví
2. díl fantasy trilogie plný vtipných dialogů,
nebezpečných intrik, magie a proroctví, které
možná vše změní.

Vítám Vás u březnových novinek a přeji Vám
všem příjemné čtení.
pro děti:
Fišarová Michaela – Kamínek
To byste se divili, jak dlouhou cestu takový kamínek urazí a kolik lidí přitom potká.
Holasová Aneta – Pohádka o Ipsíkovi
Pohádka o lýkožroutovi, který se naučil číst.
Sís Petr – Komodo
Komodo je kniha pro začínající čtenáře a pro
všechny, kdo milují dobrodružství.
Braunová Petra – Johana s nosem nahoru
Myslíte, že dobrodružství zažívají jen kluci?
Kdepak! Na letním táboře, kam Johanka jede
po skončení první třídy, ji jedno velké čeká.
Pospíšilová Zuzana – Zimní škola v přírodě
Když Robin, Jenda, Vojta a Ondra zjistí, že se
na kopci za horskou chatou objevují obrovité
šlápoty ve sněhu a sáňky se zničehonic samy
prohánějí po svahu, je jasné, že se na zasněženém obzoru rýsuje velká záhada.
Chvojka Petr – Polda a Olda
Úspěšný komiksový seriál o přátelství obyčejného kluka s neobyčejným skřítkem, který se
umí proměňovat.
Landsman Dominik – Lapuťák a kapitán
Adorabl
Čeněk jede s rodiči k moři, kde se setká s kapitánem Adorablem, lovcem odměn a zvláštních
tvorů. S ním se Čeněk vydá na nejedno dobrodružství.
Poláček Jan – Soukromý detektiv Matyld
Nejchytřejší kočičí detektiv Matyld se vydává
po stopách podivných únosců.
Solberg Auhild – Superkrávy v ohrožení
Třetí díl norské bestsellerové série o sympatické albínce s nezaměnitelným smyslem pro
humor. Neuvěřitelné se stane skutečností!
O Anne Beu se zajímají hned dva kluci!
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pro zajímavost:
Kabeš Bohumil – Zvířata kolem nás
Zommer Yuval – Velká kniha drobné havěti
pro dospělé:
Rickstad Eric – Číhání
Přátelskou a poklidnou atmosférou odlehlého
městečka Canaan ve Vermontu otřásá spor
o legalizaci homosexuálních manželství.
Deaver Jeffery – Poslední hodina
Vyšinutý vrah, který zhudebňuje poslední
chvíle svých obětí. Ano, to je případ jako stvořený pro Lincolna Rhyma!

Ravatn Agnes – 53. týden
Přestože se na Georga nepříjemnosti valí ze
všech stran, čelí jim s velkou dávkou sebeironie a humoru.
Bengtsson Jonas – Dívka jménem Sus
Sus drží při životě jediná touha – touha po pomstě.
Třeštík Michael – Jen aby, řekla moje žena
Dřív jsem si kladl spousty otázek, ale jak jsem
zrál, tak se jednotlivé dílčí otázky spojovaly
do otázek obecnějších, ty pak do ještě obecnějších, až zbyla jen jedna úplně základní: Kde
mám brejle?
Macek Miroslav – Saturnin se vrací
Oficiální pokračování.
Šuleř Petr – Sloupy stříbrné, dno ze zlata
Na pozadí vzrušených událostí českých a moravských dějin sleduje čtenář příběh jednoho
domu a jeho obyvatel v průběhu několika staletí.
Gilman David – Smrti navzdory
Francie 1356. Pokračování úspěšné knihy Válečník.
Schiff Stacy – Čarodějnice
Salem 1692.
Koubková Zuzana – Zabitý před klášterem
Historická detektivka.

Granger Ann – Taková je vražda
Přestože soud Alison zbavil obvinění, že zavraždila svou tetu, někdo má stále pocit, že by
za to měla platit.

Zlatníková Mirka – Miluj a panuj
Kniha mapuje životní osudy Marie Terezie,
jedné z nejvýznamnějších postav novodobé
Evropy.

Francis Felix – Ohrožení
Jeff, který pracuje jako tajný vyšetřovatel bezpečnostní služby dostihového vedení, už zažil
lepší časy.

Fenwick Liz – Dům v Cornwallu
Romantický román ve stylu Nory Roberts.

Quick Amanda – Zahrada lží
Když Ursula, majitelka agentury, jež poskytuje sekretářské služby bohaté klientele, najde
svou nejlepší zaměstnankyni a přítelkyni mrtvou, odmítá uvěřit, že to byla nehoda.
Richardson Matthew – Jmenuji se nikdo
Solomon Vine je mimo službu, a proto hledá
pravdu na vlastní pěst. Brzy zjistí, že v sázce je
daleko víc než jen život jednoho špiona…
Brown Dan – Počátek
Harvardský profesor symbologie Robert Langdon je zpět.
Zábranský David – Za Alpami
Román o barvě kůže, o mládnutí a stárnutí lidí
i kultur. Jsme coby kontinent na cestě k vrcholku, na vrcholku, nebo již za vrcholem?
Sedláčková Andrea – Každý něco tají
Příběh z prostředí filmových herců a jejich
všedních i svátečních dní nabízí nejen poutavé
a napínavé čtení.

Colgan Jenny – Pojízdný krámek snů
Nina pracuje v knihovně, jenže ta je zrušena.
A tak se vydá na dlouhou a nesnadnou cestu
ke splnění svého snu.
Czernin Monika – Anna Sacher a její hotel
Příběh o legendární majitelce hotelu Anně Sacherové, v jejímž životě se odráží sláva a pád
nejslavnější vídeňské epochy.
pro zajímavost:
Tabery Erik – Opuštěná společnost
Česká cesta od Masaryka po Babiše.
Pintířová Angelika – Padá mi to z nebe
Příběh řeholnice, které celý život padají z nebe
nejrůznější výzvy a ona je zvedá.
Honzák Radkin – Psychosomatická prvouka
Němeček Jan – Kapitoly z osvobození Československa
Komiksové zpracování:
Sattouf Riad – Jednou budeš Arab 2
Tři králové 
Romana Ouředníková, MěK Vyšší Brod

Knižní tip:
Vážení čtenáři,
spustili jsme pro Vás nové stránky naší knihovny. Struktura stránek zůstala z většiny stejná,
jako u verze původní, takže se neztratíte. Největší výhodou nových stránek je, že se přizpůsobí
jakékoli velikosti obrazovky zařízení, na kterém stránky navštěvujete. Stránky tak zůstávají stále
přehledné, ať si je prohlížíte na monitoru, notebooku, tabletu nebo mobilnímu telefonu. Novinkou je také kontaktní formulář, díky němuž nás můžete kontaktovat s libovolným dotazem přímo
z našich stránek.
Věříme, že se Vám nové stránky budou líbit! 


Romana Ouředníková, knihovnice

Šumava
domovem
Šumava se
v posledních
letech stala oblastí střetu protichůdných zájmů
a rozdílných
názorů na to,
jak by s touto
jedinečnou krajinou měl člověk zacházet. Tato kniha nabízí pohledy třiceti
sedmi obyvatel Šumavy nejrůznějších
profesí na soužití lidí s místní přírodou.
Prostřednictvím jejich výpovědí máte
příležitost sdílet s nimi zajímavé životní
příběhy a nahlédnout diskutovaná
šumavská témata jejich očima. Možná
se dozvíte něco nového o tom, jak
se tu lidem žije, o lese, o národním
parku, o kůrovci, o tom, proč je důležité
alespoň na malém kousku naší země
zachovat divočinu a možná zahlédnete
mezi řádky i střípky jímavé krásy.
Texty doprovází dvě stovky fotografií,
včetně několika historických snímků
z rodinných archivů, které nebyly doposud nikde publikovány.

Přednáška

Povídání nad knihou
Třetí povídání jsme si pro Vás připravili ve spolupráci s MěKZ. Tentokrát budou našimi hosty
Zdeňka Mrázková a Petr Hudičák, kteří nás
provedou knihou Šumava krajina pod sněhem. Více se dozvíte, pokud se s námi setkáte

ve čtvrtek 22. března
v 18 hodin v Klubu pod kinem.

Na téma:
Už vím co na sebe,
aby moje duše mohla zářit!
Zajímá Vás, jaké oblečení Vám bere energii
a jaké podporuje přirozené vyzařování
Vaší duše? Pak přijďte s maminkou,
kamarádkou či dcerou na přednášku
Zuzany Dvořákové v úterý 3. dubna
od 18:00 v Klubu pod kinem.
Přihlášky: R. Ouředníková, tel. 728 060 073,
knihovna@mestovyssibrod.cz

Beseda
Na téma: Za tradicí Velikonoc
s Alicí Glaserovou
v úterý 27. 3. v 18 hod
v Klubu pod kinem.
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Projektování staveb
Radek Krob, tel.: 777 883 996
e-mail: radekkrob@gmail.com
Poradenství
– Stavebně právní poradenská činnost
– Zastupování účastníka řízení před stavebním úřadem a jinými orgány státní správy
Projektování pozemních staveb
– Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
– Projektování novostaveb
– Osazení typových domů do terénu
– Projektování stavebních úprav, přístaveb, nástaveb
Inženýrská činnost
– Obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ohlášení a stavebního povolení
– Projednání projektu se stavebním úřadem
– Obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a připojovacích podmínkách
– Obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy
a jiných institucí k projektu
Dále možnost zajištění:
– autodopravy (dovoz dřeva, stavebního materiálu apod.) včetně skládání hydraulickou rukou
– zemních prací
– stavebního materiálu
– mixového betonu a pumpy

na tel. 606 823 838 nebo 606 147 577

20 |

| 21

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Frymburk.

Jaro a léto 1938 ve Frymburku
JARO
Dvacátého února 1938 vyslovil Adolf Hitler požadavek na připojení
Rakouska k Německu a 11. března 1938 Rakousko obsadil. Již následující den obsadila nacistická armáda bývalé česko-rakouské hranice.
Německý kronikář Frymburku popisuje toto období: „V březnu následovalo začlenění Východní Marky do Velkoněmecké Říše. To posilovalo naši
jistotu a stále větší byl počet těch, kteří se připojovali k Sudetoněmecké straně SdP a k jejímu vůdci Konrádovi Henleinovi. Ti všichni chtějí spolubojovat
za svobodu národa“. Konrád Henlein vyhlásil 24. Dubna 1938 takzvaný Karlovarský program rozbití Československa a připojení českého
pohraničí k Německu. Na prvého máje zorganizovali henleinovci z celého Vyšebrodska ve Vyšším Brodě demonstraci proti Československé
republice. Zfanatizovaní Němci křičeli, že příští první máj bude buď
německý – nebo žádný.
Policejní zpráva okresu Kaplice mimo jiné říká: „Někteří mladší příslušníci
SdP zdraví provokativně i policejní orgány zdvižením ruky a zvoláním Sieg
Heil. Pozoruhodné jest, že zvláště německé dívky v tomto směru dávají se
strhnout k drzým projevům“. A co o tom píše německý kronikář? „Dne
1. května bylo velké shromáždění SdP, na kterém se zúčastnila také naše
místní skupina…Ve vypsaných obecních volbách 12. června 1938 jsme se
mohli konečně veřejně přihlásit k našemu politickému vyznání. Jako jeden
muž se přihlásil Frymburk k SdP. Těch několik stojících stranou mezi Němci
a malá česká menšina měli se svou agitací malý úspěch. Velká byla všeobecná radost nad tímto úspěchem“. Ještě před rokem se do stejné kroniky
podpisoval prezident Eduard Beneš.
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LÉTO
Provokace henleinovců se množily zejména po povolení německé polovojenské jednotky Freiwillinger Schutzdienst (FS), které byly přímo
řízeny SdP. Německý generální štáb připravil pod krycím názvem Zelený plán obsazení českého pohraničí na 22. května 1938. Aby se tomu
předešlo, vyhlásila československá vláda 20. května částečnou mobilizaci a nechala obsadit hranice. Ve Frymburku obsadily československé
jednotky most přes Vltavu. Most vojáci podminovali a na předmostí
vybudovali kulometná hnízda. „V noci z 20. na 21. května obyvatelstvo
německé nespalo a ve svátečních šatech očekávalo příchod Führera“, píše
se o frymburských henleinovcích v rozboru Zemského úřadu. Znovu
se začalo ozývat – Es Kommt der Tag a Adolf Hitler vykřikoval do světa:
„Je mým nezměnitelným rozhodnutím zničit v blízké budoucnosti Československou vojenskou akci!“
Tady je třeba opět se vrátit na druhý břeh, k německé kronice Frymburku: „Druhého července se konala volba starosty. Byl jím zvolen obchodník Josef Danko a jeho zástupcem učitel Arnošt Kündlätch. Naše přihlášení
k německé jednotné straně měla silnější význam pro české mocipány. Uprostřed srpna byla ve Frymburku zorganizována rozsáhlá župní slavnost SdP,
kde se skutečně projevilo, že Němci stojí v jednotné frontě. Když na říšském
stranickém sjezdu Adolf Hitler vysvětlil, že Němci nejsou v Československu
ani bezprávní, ani opuštění, věděli jsme, že naše osvobození je blízké“. Hitler
v Norimberku mluvil 12. září a Lidový deník o den později napsal: „Hned
po vyhlášení pohotovosti SdP došlo k demonstracím henleinovců ve Frymburku, přičemž byl pobodán strážmistr četnictva Koníček“. 
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.

Rekreační zařízení České pošty
Rožmberk nad Vltavou
přijme do hlavního pracovního poměru

kuchařku
Výuční list není podmínkou,
praxe vítána.

Informace na telefonu: 739 534 110

Odívání-průmyslové zboží-kopírování
Soňa Šerhaklová
Zdravíme všechny naše zákazníky v novém roce 2018.
Těšíme se na vaši návštěvu v naší staronové prodejně.
I letos na vás čekají novinky v podobě různých nabídek.
Probíhá sleva na veškerý podzimní a zimní textil
dětskou obuv.
Soňa Šerhaklová

nabízí
– bytové,domovní elektroinstalace silnoproud / slaboproud
– zpracování projektové dokumentace EI
– měření a regulace
– revize objektů,přípojek,elektroinstalace
– elektrické zabezbečovací systémy

Kontakt:
KTA electronics s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 56
Tel.: 602 375 696, 722 011 325, Email: kta.koutsky@seznam.cz
www.ktaelectronics.cz, facebook: ktaelectronics
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S úctou dovolujeme si zváti všechny ženy k oslavě

Mezinárodního Dne Žen
Která se koná dne 9. 3. 2018 od 1800hod
v hotelu PANSKÝ DŮM
K příjemnému posezení i tanci zahraje živá hudba
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kulturní program březen
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• 1. 3. 2018 čtvrtek, 15.30 hod., Klub pod kinem
KLUBÍČKO
• 21. 3. 2018 středa, 18 hod., Galerie – historická
radnice
CESTOVATELSKÁ BESEDA – Nový Zéland
Vstupné: 50 Kč
• 22. 3. 2018 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
ŠUMAVA – KRAJINA POD SNĚHEM
Z cyklu „Povídání nad knihou“ s Petrem Hudičákem
a Zdenou Mrázkovou
Vstupné zdarma
• 27. 3. 2018 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
TRADICE VELIKONOC
Přijďte se seznámit s tradicí Velikonoc s Mgr. Alicí Glaserovou

• 3. 4. 2018 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
UŽ VÍM, CO NA SEBE, ABY MOJE DUŠE MOHLA ZÁŘIT
Přednáška – chcete–li přijít, přihlaste se v knihovně
• 5. 4. 2018 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
FESTIVALOVÝ FILM: ADA NA RADNICI
Vstupné zdarma
Změna programu vyhrazena.

Velikonoce

ve Vyšebrodském klášteře

• 29. 3. 2018 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
K tanci a poslechu hraje p. Baštář a přátelé
Vstupné: 50Kč

• 25. 3. 2018 Květná neděle
10 hod., Mše svatá s procesím

• 30. 3. 2018 pátek, 13 – 17hod, Náměstí
PŘEKVAPENÍ Z VAJÍČKA

• 30. 3. 2018 Velký pátek
15 hod., Křížová cesta
18 hod., Velkopáteční obřady

• 31. 3. 2018 sobota, 18 hod., Šumava sál
KONCERT PRO ANDU
Vystoupí: kapely ze ZUŠ, mladé rockerky Siskins a následovat bude kapela mladších žáků, která je zatím bez názvu, Jiří Schelinger Memory Band, Magma, Led Zeppelin
s.r.o., Seven’s (unplugged), (NA) Plech
Večerem nás provede oblíbený moderátor Josef Bigi
Bigas.

• 31. 3. 2018 Bílá sobota
20 hod., Velikonoční vigilie velikonoční zpěvy

• 29. 3. 2018 Zelený čtvrtek
18 hod., Mše na památku Poslední večeře Páně

• 1. 4. 2018 neděle
Vzkříšení mše sv., 10 hod., Staročeské zpěvy Adama
Michny z Otradovic
• 2. 4. 2018 Velikonoční pondělí
10 hod.

Dětský karneval
V

neděli 18. února zaplnily sál hotelu Šumava
masky. Karneval se rozběhl v plném proudu
a děti se nenudily. Po celou dobu na ně čekaly soutěže ve zpívání, přetahování na laně nebo tanec
s balónkem mezi čely. Cenu za nejlepší masku si
odnesli troll, maková panenka a motýl Emanuel
a malý potápěč. „Karneval podpořil hotel Šumava,
který poskytl sál bez nároku na zaplacení pronájmu,
a RplusR market poskytnutím věcných cen,“ doplnila
Dita Kaiserová z MěKZ. 
jstr

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  23. 3. do 12 hodin.

Foto: město Vyšší Brod / J. Straka

