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 Setkání seniorů

15. 11. 2018, 16.00 hod.
Klub pod kinem
Vstupné 50 Kč

 Králové Šumavy
přednáška o převaděčích

22. 11. 2018, 18.00 hod.
Klub pod kinem
Více na str. 20

Pošťácká pohádka
Marešova divadelní společnost
Úterý 13. 11. 2018 od 17 hod., Kino Vyšší Brod
Vstupné: 50 Kč/osoba

Hraná pohádka nejen pro děti z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka.
Přijďte se podívat na pošťáka Kolbabu, který rok a den putoval po celých Čechách, aby doručil dopis řidiče
Frantíka, který psal své milované Mařence, ale je takový popleta, že zapomněl na dopis nalepit známku
a napsat adresu. 

 Za hranicemi možností

Promítání festivalového filmu
29. 11. 2018, 18.00 hod.
Klub pod kinem

Jak správně třídit kovové obaly

V
Vážení a milí čtenáři!
Listopadové vydání
zpravodaje přináší
opět spoustu novinek. Určitě by vám
neměl ujít kulturní
program. Děti si určitě užijí Pošťáckou pohádku Marešovy divadelní společnosti, jejímž námětem je stejnojmenná pohádka Karla Čapka. Tentokrát
proběhne představení neobvykle v úterý
a v sále městského kina. I v tomto měsíci
pokračuje série výstav a přednášek připomínající sto let historie republiky. Tentokrát se zaměříme na krále Šumavy, kteří
převáděli přes uzavřené hranice. Věnovat
se jim bude jak výstava ve vestibulu kina,
tak přednáška v Klubu pod kinem. Opět
se rozbíhá i projekt Promítej i ty, v rámci
kterého můžete zhlédnout filmy z festivalu
Jeden svět.

měsíci říjnu se v našem městě na třech
stanovištích na separovaný odpad objevily nové kontejnery na kovové obaly. Jedná se
o umístění v ulicích Zahradní, Pohraniční stráže a Dřevařské v rámci rozšíření služeb třídění
komunálních odpadů pro občany města o další komoditu ve spolupráci se smluvní firmou
FCC České Budějovice, s.r.o.
Do šedého kontejneru na kovové obaly
patří: nápojové plechovky, vymyté konzervy
od potravin, vymyté zvířecí konzervy, alobal,
tuby, uzávěry a víčka od nápojů, zavařenin…
ostatní kovy z domácností (nádobí a pod. )
nepatří: kovové obaly od barev, benzínu
a motorových olejů, kovové obaly od kosmetiky a jiných sprejů
Přínosem třídění kovových obalů je určitě jejich vyjmutí ze zbytkového odpadu, a tím sní-

žení objemu ukládaného komunálního odpadu, možnost dalšího využití kovů a nezanedbatelné je i navýšení odměn od společnosti
EKO-KOM, a.s., pro obec.
Závěrem snad jen připomenutí dodržování čistoty v okolí stanovišť kontejnerů a podmínek
třídění odpadů jednotlivých komodit odpadů.
Za to patří všem ukázněným poděkování.
Pro větší uspokojení služeb občanům v oblasti
odpadového hospodářství město po dohodě s
firmou FCC České Budějovice, s.r.o. zajistilo
na sobotu 24. 11. 2018 přistavení kontejnerů
na velkoobjemový odpad. Jedná se o stejnou
akci mobilního sběrného dvora, která již proběhla letos počátkem června. Rozpis stanovišť
a časový harmonogram jsou uvedeny ve zveřejněném OZNÁMENÍ. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Uvnitř vydání najdete také článek k úspěšnému lampionovému průvodu a stezce
odvahy. Máme radost z hojné účasti. Přišlo
zase o něco více dětí a rodičů. A co nás těší
ještě víc, že se zapojilo ještě více dobrovolníků, kteří nám pomohli s přípravou.
Ani tentokrát nechybí pravidelné rubriky
přinášející informace z knihovny, základní
umělecké školy, sportu nebo z historie.
Odbor životního prostředí upozorňuje
na rozšíření možnosti třídění odpadů
o kovové obaly.
Příjemné čtení Vám přeje
			
Karel Troják
šéfredaktor

Úřední hodiny
odboru
sociálních věcí
S účinností od listopadu 2018 dojde
ke změně v zajištění úřední doby
na odboru sociálních věcí.
V pondělí a ve středu budou úřední
hodiny odboru na adrese Míru 194,
Vyšší Brod, vždy od 7:00 do 11:30
a od 12:00 do 17:00, v pátek budou
pracovníci odboru k dispozici hůře
mobilním klientům, seniorům a osobám
se ZP na adrese K Vltavě 380, Vyšší Brod,
a to od 7:00 do 10:00 hod. 
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Oznámení
Městský úřad Vyšší Brod zajistil v sobotu 24.
11. 2018 přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a odpad nebezpečný. Na určeném stanovišti budou po dobu jedné hodiny
(viz. rozpis) umístěny dva kontejnery a odpad
bude ukládán za přítomnosti pracovníků firmy
FCC České Budějovice, s.r.o., a poté budou kontejnery odvezeny.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad nelze ukládat: běžný komunální odpad, bioodpad, popel, stavební suť, shrabky apod.
Do kontejneru na nebezpečný odpad lze
přinést: autobaterie, zářivkové tělesa, oleje,
barvy a další drobný chemický odpad. 
MěÚ Vyšší Brod, OŽP

Sběrná místa

Vyšší Brod

Harmonogram

1
2
3
4
5

Dřevařská u bývalé kotelny
Pohraniční stráže před 313
Náměstí u fary
5. května u bývalého monte
Míru 120 parkoviště u lávky

9:00 – 10:00
9:00 – 10:00
10:15 – 11:15
10:15 – 11:15
11:30 – 12:30

okolí
6
7
8
9
10

Studánky náves
Těchoraz u truhlárny
Kyselov
Lachovice náves
Hrudkov u bývalé prodejny

11:30 – 12:30
12:45 – 13:45
12:45 – 13:45
14:15 – 15:15
14:15 – 15:15

Vítání občánků
Upozornění
Vážení občané,

(foto Petr Odložil)

S

tarosta města Milan Zálešák přivítal dne
6. října 2018 v zasedací síni Městského
úřadu nově narozené občánky Vyššího Brodu. Vítání se zúčastnilo celkem deset dětí,
šest chlapců (Tobiáš, Adam, Karel, Šimon,
Jan a Adam) a čtyři dívky (Ella, Nela, Sabina a Ester). Velice milé a působivé bylo opět
vystoupení dětí z mateřské školy, které pro-

gram zpestřily básničkami a písničkami.
Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání občánků. Rodiče nově narozených dětí
dostanou včas pozvánku nebo se mohou přihlásit na matrice Městského úřadu ve Vyšším
Brodě. 

Mgr. Radka Francová, matrikářka

s blížícím se zimním obdobím upozorňuji na ohleduplné parkování, a to tak, aby
odstavené automobily nebránili provedení zimní údržby komunikací a chodníků.
Vždy je potřeba brát na vědomí, že se jedná
o úseky, kde projíždí technika s radlicí a také nezapomenout na potřebný prostor pro
odhrnutý sníh.

Krátce připomínám
základní povinnosti
uživatelů komunikací:
• přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
• při chůzi po chodících a komunikacích,
kde se zmírňují závady ve schůdnosti dbát
zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost
stavu komunikace
• při chůzi po chodníku používat té části
chodníku, která je ošetřena posypovým
materiálem
• při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou
zmírňovány závady ve schůdnosti. 
Lenka Neubauerová,
vedoucí OVH MěÚř

Základní umělecká škola informuje
Ohlédnutí
V září se naplnili žáci Základní uměleckou školu opět na horní hranici kapacity – 370 žáků,
od října nastoupili žáci do kroužků v doplňkové činnosti (Hudební hrátky, Výtvarné hrátky,
Dramatický kroužek…). 26. 9. proběhla slavnostní imatrikulace druhého cyklu Akademie
umění a kultury, do které nastoupilo 72 stu-

dentů. Všem studujícím přeji, aby hodiny strávené v ZUŠ pro ně byly obohacující.
22. 10. 2018 – připravila ZUŠ Koncert
ke 100. výročí založení Československa,
na kterém zazněly skladby českých autorů
a národní písně.

Připravujeme:
•	8. 11. od 19.30 hod. Vernisáž prací vyučujících výtvarného oboru.
•	28. 11. od 17.00 hod. Třídní koncert žáků
T. Rožbouda (akordeon, klávesy) – sál ZUŠ 

Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová
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Soubor usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 25. 9. 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Určení ověřovatelů zápisu /§ 95
odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. J. Marka a p. J. Kovačíka a zapisovatelku pí D. Kaiserovou.
K bodu 2. Schválení programu jednání ZM dne
25. 09. 2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.2.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
rozšíření programu jednání RM o bod č. 22
– Dodatek ke smlouvě na výstavby víceúčelového školního hřiště, zvýšení ceny.
II. schvaluje
rozšíření programu jednání RM o bod č. 23
– nabídka odkupu bytu č. 10 v panelové domě
čp. 260 ve Vyšším Brod.
III. schvaluje
rozšířený program 32. jednání ZM jako celek.
K bodu 3. Kontrola usnesení ZM ze dne
12. 06. 2018 a 24.07.2018 a RM od 17. 07. 2018
do 29. 08. 2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 17. 07.
2018 a 24. 07. 2018 a RM od 20. 06. 2018
do 29. 08. 2018.
K bodu 4. Vydání územního plánu Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.4.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
dokumentaci územního plánu Vyšší Brod
(viz příloha tohoto materiálu)
II. konstatuje
ad a) že územní plán Vyšší Brod není v rozporu
s aktualizovanými Zásadami územního rozvoje
Jihočeského kraje, s aktualizovanou Politikou
územního rozvoje České republiky 2008, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem
řešení rozporů a se stanoviskem nadřízeného
orgánu územního plánování,
ad b) že řešení vydávaného územního plánu
plně respektuje doporučení a závěry zpracovaného hodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA), kdy možný významně negativní vliv na lokality soustavy NATURA
2000 byl krajským úřadem vyloučen již v zadání územního plánu;
III. rozhoduje
o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu územního plánu tak, jak je uvede-
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no v odůvodnění územního plánu v kapitole
„14. Rozhodnutí o námitkách včetně jeho odůvodnění“;
IV. souhlasí
s vypořádáním připomínek uplatněných při
společném a veřejném projednání tak, jak je
uvedeno v odůvodnění územního plánu v kapitole „15. Vyhodnocení uplatněných připomínek“;
V. vydává
územní plán Vyšší Brod.
VI. ukládá
starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele
zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné
povahy na úřední desce dle ustanovení § 173
správního řádu a splnění činností konaných
po vydání územního plánu (zejména požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona).
K bodu 5. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
I. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2018
ve výši 1.575.000 Kč
II. bere na vědomí
rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018
na výkon sociální práce na rok 2018 ve výši
413.392 Kč
III. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na akci „Zkvalitnění zázemí Pečovatelské služby Města Vyšší Brod“ ve výši
max. 320.397 Kč.
IV. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – poutního místa – křížové cesty Maria
Rast ve výši 86.000 Kč
K bodu 6. Poskytnutí dotace z MK a schválení
veřejnoprávní smlouvy na obnovu nemovité
národní kulturní památky.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.6.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
přidělení státní finanční podpory MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
a financování akce vč. podílů: Akce obnovy:
Obnova konstrukce krovu a obnova střechy, včetně opravy komínu, vikýřů, obnova
klempířských prvků a další související práce.
Kulturní památka – dům č. p. 159 na p. p. č.
144/3 součást areálu: NKP Cisterciácký klášter,
r.č.25193/3–1; Financování: Celkové náklady
na obnovu v r. 2018 bez DPH: 1.374.801 Kč
Podíl vlastníka: 1.801 Kč

Podíl města: 0
Požadovaný příspěvek z Programu:
1.373.000 Kč
II. schvaluje
přidělení státní finanční podpory MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
a financování akce vč. podílů. Akce obnovy:
Obnova krovu a střešní krytiny, laťování, klempířských prvků a další související práce. Kulturní památka 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. 2018
bez DPH 419.624 Kč, z toho:
– Podíl vlastníka: 217.624 Kč
– Příspěvek z Programu: 202.000 Kč.
III. schvaluje
v souladu s § 85 písm. c) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Veřejnoprávní smlouvy 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 Janem Berkou, převorem kláštera na poskytnutí
účelové dotace na obnovu nemovité národní
kulturní památky – Cisterciácké opatství Vyšší
Brod, Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod, č. ÚSKP
ČR: 25193/3–1489, národní kulturní památka Klášter cisterciáků č. p. 137., okres Český
Krumlov, kraj Jihočeský, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné
památkové hodnoty: Dům č. p. 159 na p. p. č.
144/3 součást areálu: NKP Cisterciácký klášter,
r.č.25193/3 – Akce obnovy: obnova konstrukce
krovu a obnova střechy, včetně opravy komínu, vikýřů, obnova klempířských prvků a další
související práce.
IV. pověřuje
starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy 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.
K bodu 7. Rozpočtové opatření č. 7/2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 7/2018, které se týká
úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům
a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o částku 4.308.926,40 Kč, výdajů
o částku 1.464.643, Kč, financování ve výši
– 2.844.283,40 Kč.

K bodu 8. Rozšíření pečovatelské služby
do okolních obcí
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.8.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
rozšíření poskytování pečovatelské služby
do obcí Malšín a Horní Dvořiště a města Rožmberk nad Vltavou
II. pověřuje
starostu města Vyšší Brod podpisem smlouvy
s dotčenými obcemi
K bodu 9. Nabídka spolupráce pro společnou
prezentaci v Horním Rakousku – květen 2019.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.9.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
dopis Mgr. Ivany Stráské – hejtmanky JČK
ze dne 28.08.2018 s nabídkou spolupráce
na květnové prezentaci regionu Jižní Čechy
v centru hornorakouského města Linec v roce
2019.
II. schvaluje
společnou spoluúčast s JČK na zabezpečení prezentace regionu Jižní Čechy v centru
hornorakouského města Linec v termínu
16. – 18. 05. 2019. O konkrétní formě spolupráce bude dále rozhodnuto.
K bodu 10. Poskytnutí příspěvku pro podání
žádosti o dotaci pro činnost TSL
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnout příspěvek ve výši 30.000, Kč Turistickému spolku Lipenska, Loučovice 51, 382 76
Vyšší Brod, IČ:.05044791na dofinancování podílu k poskytnuté dotace z MMR ČR na činnost
Turistických oblastí pro rok 2019; poskytnutí
příspěvku za podmínky představení činnosti
TSL místním podnikatelům do 31. 12. 2018.
K bodu 11. Náhrada škody za neoprávněné
odstranění stavby v majetku města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.11.1.:
zastupitelstvo města
stanovuje
za nedovolené odstranění stavby – klubovny na pozemku p. č. 1220/1 v k. ú. Vyšší Brod
náhradu škody ve výši 40.000 Kč od TSČ–Automotoklub AVZO, se sídlem Zahradní 275,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 4662293.
K bodu 12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1194/6 v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozem-

ku parc. č. 1194/6 o výměře 813 m², v k. ú.
Vyšší Brod, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov,
za podmínek:
1) Pozemek je určen na výstavbu rodinného
domu.
2) 
Minimální nabídková cena 500, Kč/m² vč.
DPH, plus náklady s prodejem nemovitosti
spojené.
3) Žadatelem může být pouze fyzická osoba
s rodným číslem, která nevlastní stavební
parcelu v lokalitě „Pod Vodojemem“.
4) Nabídka bude podána v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“.
5) Pro podání nabídky se doporučuje využít
formuláře, který je k dispozici na odboru ŽP
a na internetových stránkách města.
6) V případě shodné nejvyšší ceny se určí pořadí losem.
7) Do 18 měsíců od vkladu na katastr bude mít
nabyvatel povinnost získat stavební povolení,
při nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě sjednáno odstoupení od smlouvy.
8) 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.
9) Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců od schválení smlouvy a do dalších 3 měsíců zaplacení
kupní ceny.
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 31. 10. 2018 do 15:00 hod.
K bodu 13. Koupě pozemku parc. č. 4/25 v k. ú.
Herbertov.

schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD
Poschoďová 278, Vyšší Brod“ na pozemcích
parc. č. 67/3 a 67/6 v katastrálním území Vyšší Brod. Mezi městem Vyšší Brod, se sídlem
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191,
DIČ: CZ00246191 (budoucí zavázaná strana),
a to za jednorázovou úplatu 500, Kč + DPH +
náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–9=2018.32.14.1.
K bodu 15. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 397/1 v katastrálním území Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 397/1 v katastrálním území Vyšší Brod,
ve prospěch města Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ
CZ00246191 (oprávněný), za jednorázovou
úplatu 1.000, Kč. Náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí
město Vyšší Brod a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–11=2018.32.15.1.
K bodu 16. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 406/3 v katastrálním území Vyšší Brod.

K bodu 14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
pozemcích parc. č. 67/3 a 67/6 v k. ú. Vyšší
Brod.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.16.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 406/3 v katastrálním území Vyšší Brod
ve prospěch města Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ
CZ00246191 (oprávněný), za jednorázovou
úplatu 1. 000, Kč. Náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí
město Vyšší Brod a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–12=2018.32.16.1.
K bodu 17. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková –
Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 406/1 v katastrálním území
Vyšší Brod.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.14.1.:
zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.17.1.:
zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, koupi nově vzniklého pozemku parc. č. 4/25 o výměře
1.562 m2 v k. ú. Herbertov, odděleného do pozemku parc. č. 4/25 v k. ú. Herbertov, který
je zapsán v evidenci katastru u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov na LV č. 662 pro obec Vyšší Brod
a k. ú. Herbertov, za cenu 468.600 Kč.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod schvaluje znění kupní smlouvy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
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schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 406/1 v katastrálním území Vyšší Brod
ve prospěch města Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (oprávněný), a to za jednorázovou úplatu 1. 000 Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
hradí město Vyšší Brod a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–14=2018.32.17.1.
K bodu 18. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 409/2 v katastrálním území Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 409/2 v katastrálním území Vyšší Brod
ve prospěch města Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (oprávněný), a to za jednorázovou úplatu 1. 000, Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
hradí město Vyšší Brod a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–15=2018.32.18.1.
K bodu 19. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 414/1 a pozemku parc. č. 416/2 v katastrálním území Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.19.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 414/1 a pozemku parc. č. 416/2 v katastrálním území Vyšší Brod ve prospěch města
Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (oprávněný), a to za jednorázovou úplatu 1.000 Kč.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí hradí město Vyšší Brod

a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–10=2018.32.19.1.
K bodu 20. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 418/1 v katastrálním území Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.20.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Kanalizace splašková
– Studánecká ulice“, která je součástí pozemku
parc. č. 418/1 v katastrálním území Vyšší Brod
ve prospěch města Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ
CZ00246191 (oprávněný), a to za jednorázovou úplatu 1. 000 Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
hradí město Vyšší Brod a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 4–13=2018.32.20.1.

K bodu 23. Nabídka odkupu bytu č. 10 v panelovém domě č. p. 260, Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.23.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
vzdání se předkupního práva na byt č. 10 v panelovém domě č. p. 260, Míru, Vyšší Brod.
K bodu 24. Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.24.1.:
zastupitelstvo města
ruší
Finanční výbor Zastupitelstva města a Kontrolní výbor Zastupitelstva města k 25. 09. 2018.
II. Nepřijatá usnesení
z 32. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod,
konaného dne 25. 09. 2018 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti města
K bodu 2. Rozšíření programu jednání RM
o bod č. 23 – Odměna členovi redakční rady VZ

K bodu 21. Posouzení možnosti realizace účelové komunikace na pozemku parc. č. 1504/1
v k. ú. Herbertov.

Nebylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření programu jednání RM
o bod č. 23 – Odměna členovi redakční rady VZ.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.21.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, znění pozdějších předpisů, uzavření
„Dohody o provedení stavbu spojené s garancí
o budoucím daru stavby“, na pozemku parc.
č. 1504/1 v k. ú. Herbertov, mezi Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1020/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (jako vlastník pozemku, zmocnitel) a městem Vyšší Brod,
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (budoucí vlastník pozemku a obdarovaný) a BIO TOP s. r. o. , České Budějovice,
370 10 České Budějovice, IČ:26114224, DIČ:
CZ26114224 (jako stavebník, zmocnitel a dárce) a pověřuje starostu podepsáním dohody.

K bodu 11. Náhrada škody za neoprávněné
odstranění stavby v majetku města

K bodu 22. Dodatek ke smlouvě na výstavbu
víceúčelového školního hřiště.

Nebylo přijato usnesení: Zastupitelstvo
města stanovuje za nedovolené odstranění
stavby – klubovny na pozemku p. č. 1220/1
v k. ú. Vyšší Brod náhradu škody ve výši 25.000
Kč od TSČ-Automotoklub AVZO, se sídlem
Zahradní 275, 382 73 Vyšší Brod, IČ 4662293.
Nebylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města stanovuje za nedovolené odstranění stavby
– klubovny na pozemku p. č. 1220/1 v k. ú.
Vyšší Brod náhradu škody ve výši 50.000 Kč
od TSČ–Automotoklub AVZO, se sídlem Zahradní 275, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 4662293.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.32.22.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
dodatek č. 02 ke Smlouvě o dílo na akci: „Víceúčelové školní hřiště Vyšší Brod“, kterým se zvyšuje cena díla o částku 176.781,17 Kč vč. DPH.

Ing. Milan Zálešák
starosta
Eva Maštalířová
místostarostka

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571, Datum vydání: 2. 11. 2018
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová, Rudolf Herčík, Milan Zálešák; Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e–mail: kultura@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o., Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný
za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně (7x nákladem 1020 ks, 4x nákladem 1260 ks). Foto na titulní straně: archiv MěKZ
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Vyšebrodské holky opět zlobily Evropu
také umísťují hodně vysoko ve svých kategoriích. První bodovák v Praze byl úspěšný hlavně
pro Šárku Procházkovou, která si mezi silnými
dorostenkami vybojovala účast mezi prvními
čtyřiadvaceti hráčkami. Kamil Kuchta si drží celkovou dvacátou čtvrtou příčku na celostátním
žebříčku a Meškánová je celkově třináctá. Zuby
nehty se v elitní skupině drží Andrea Petrů, ale
odborníci stále čekají, kdy už konečně prodá
a zúročí svůj velký talent a potenciál.
V Divizi žen mají dívky odehraný zatím jen jeden zápas. Naštěstí vítězně, když Andy Petrů
dokázala ve Lhenicích porazit dospělou soupeřku v rozhodujícím, posledním zápase. Zde
se opět ukazuje, že Andy je především týmová
hráčka, která se dokáže vypnout k nejlepšímu
výkonu, když hraje za nějaký kolektiv.

Foto z Havířova na Satellite Tour. Zleva Družstvo Niedersachsennu na druhém místě,
reprezentace ČR na prvním místě, udělují se dvě třetí místa. El Nino Kotlářka Praha a Vyšší Brod.

N

a sérii mezinárodních turnajů Satellite Tour
se vydali stolní tenisté Vyššího Brodu poprvé. V předchozích ročnících totiž buď chyběly
peníze, nebo nezbyla trenérovi dovolená. První
část, jenž se hrála v Ružomberoku na Slovensku, Vyšebrodští ještě vynechali, ale Havířov
a Hluk už si nenechali ujít.

Nejspíš důvěrně známé prostředí v Havířově
pomohlo družstvu dívek v sestavě : Šárka Procházková, Tereza Levaiová, Andrea Meškánová, a Andrea Petrů k úspěchu, jaký vlastně
nikdo nečekal. Po úvodní prohře s výběrem
Severních Čech lehce zdolaly Lokomotivu Vršovice a pak po dramatických bojích i německý Niedersachsen , vedený bývalým vynikajícím českým reprezentantem a v nedávné době také reprezentačním trenérem, Jaroslavem
Kunzem.

Už postup do čtvrtfinále by bylo brovským
úspěchem, ne však pro Andy Petrů s Mandy
Meškánovou. V boji o medaile proti reprezentačnímu týmu Slovenska se obě prezentovaly
skvělou hrou a získaly vedení 2:0. Šárka Procházková si v posledním, nic neřešícím zápase tak mohla dovolit spíše tréninkové tempo,
protože už věděla že ji v semifinálovém zápase
s reprezentací České republiky čeká velmi silná
Tereza Pytlíková.
Zázrak se však nekonal. Ale na druhou stranu.
Kdyby holky z Vyššího Brodu dokázaly porazit
i výběr České republiky, tak by nosily reprezentační tričko ony a ne vybrané hráčky Česka.
Začátek sezony, už v domácích poměrech, naznačil, že se letos bude asi hodně dařit. V Jižních Čechách holky vyhrávají co se dá a kluci se

Fan klub Vyšší Brod pořádá:
15. ročník mezinárodního šachového turnaje
Sobota 8. 12. 2018 od 10.00 hod.
presentace 9.00 – 9.45 hod.
Pension Inge Vyšší Brod, ubytovna Pod Hrází
Startovné: hl. turnaj 50 Kč, mládež 0 Kč
Hlavní rozhodčí: Hostaša Petr
Tempo: 2 x 20 min, švýcarský systém na 7 kol
Současně s hlavním turnajem opět probíhá
turnaj pro mládež, jedna kategorie bez rozdílu
věku. (do 14 let)

Prosím o včasné zaslání přihlášek na email:
mikul@centrum.cz
nebo na tel. 602 215 227
Za Fan klub V. Brod, Kulík Michal

Nepřihlášení hráči musí s sebou přivézt kompletní šachovou soupravu a hodiny! 

Do druholigových bojů v dresu Unionu Plzeň
zasáhly zatím jen dvě ze tří vyšebrodských hráček na plzeňské soupisce. Ne že by se holkám
nedařilo ale z výsledků prvních tří zápasů bude
mít letos Plzeň hodně práce s udržením druhé
ligy žen.
Mezi krajskými svazy stolního tenisu České
Budějovice a Linec se začala slibně rozvíjet činnost, které se říká Přeshraniční spolupráce. Zatím se uskutečnily dva společné kempy. Jeden
rakouském Freistadtu a jeden ve Vyšším Brodě.
Ukázalo se, že by vše mohlo fungovat i nadále. Oběma svazům šlo především o sportovní
úroveň, mnohem víc než společenskou a to je
dobře. Jen je velmi těžké sladit volné termíny,
protože stolní tenisté v Rakousku mají trochu
jinak uspořádaný termínový kalendář. Nicméně v půli září nastalo něco, co je trochu víc, než
oficiální soustředění organizované funkcionáři.
Do Vyššího Brodu si přijeli zatrénovat kamarádi
z Reinbachu. Domácí mladíci a slečny dospělým pánům výkonnostně nejen stačili a mnohé
také přehráli. Všichni byli spokojení, že si dobře
zahráli a slíbili si, že takovou akci kde všichni
hrají pro radost, je třeba zopakovat. 
p.m.

Vítězové předešlých ročníků:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ganglberger R.
Ganglberger R.
Stocker G.
Ganglberger R.
Ganglberger R.
Lacina A.
Lacina A.
Morávek J.
Lacina A.
Papáček Š.
Ganglberger R.
Papáček Š.

At.
At.
At.
At.
At.
Cz.
Cz.
Cz.
Cz
Cz.
At.
Cz.

1887
1887
2000
1930
1960
2206
2216
1852
2186
2240
2007
2220
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DRAČÍ LODĚ
– nábor
nových členů
Jsme dětský oddíl dračích lodí, který vznikl
v roce 2011 v obci Lipno nad Vltavou
pod názvem

„Modré rybičky“.
Dětský oddíl dračích lodí
je otevřený všem dětem
od 7 let do 18 let.
PŘIJĎTE SI ZAPÁDLOVAT S NÁMI
A S NAŠIMI JUNIORSKÝMI
REPREZENTANTY ČR!
Trénujeme na Loděnici Lipno:
Každé pondělí – od 17:00 hod.
Každý pátek – od 17:00 hod.
Při špatném počasí se trénink ruší.
V zimě* /mimo top termíny každé
pondělí v bazénu cca 2.hodiny.
(AQUAWORLD Lipno)
Vítaný je každý. Přijďte kdykoliv na trénink
vyzkoušet pádlování. Můžete s sebou vzít
rodiče i babičky, dědečky, tety a strýce. 
Zábava je pro každou věkovou kategorii.
Jitka Šefránková
předseda
+420 602 303 650
OMRDL@seznam.cz
Na konec bych ráda poděkovala za podporu z Lipna od společnosti Lipensko s.r.o.
a Obci Lipno. Všechny Modré rybičky mají
nové dresy a tak jakmile dostanou i ti nejmenší švih s pádlem do ruky opět vyrazíme
po závodech a budeme hrdě reprezentovat.
Děkujeme. 
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Přes 200 dětí a dospělých
prošlo stezkou odvahy
V

pátek 19. října se sešlo 240 dětí a rodičů u vyšebrodského infocentra. Odtud se
lampionovým průvodem všichni vydali směrem k hamerskému údolí vstříc čarodějnicím,
hrozivým klaunům, oběšencům, čertům a dalším děsivým postavám. Kdo prošel stezku odvahy, dostal poté na motokrosu něco dobrého
k snědku a čaj na zahřátí.
Organizátoři děkují všem, kteří se dobrovolně
zapojili a byli ochotni připravit pro děti krásný,
i když trochu strašidelný večer. Poděkování
patří také místní vietnamské komunitě, která
na lampionový průvod a stezku odvahy věnovala 5.000 Kč. 
dk

P

odzim. Období, na které se někteří lidé
velmi těší a někteří se naopak chmurných
podzimních dnů téměř děsí. Už jen myšlenky na déšť, chlad, krátké dny a málo slunce
mohou u někoho vyvolat pocity melancholie, smutku, „deprese a „podzimní únavu“. Také
proto je na podzim důležité dodržovat pravidelný odpočinek a spánek.
Bylinky, naši pomocníci jsou tu opět pro nás.
Nervozita, neklid úzkost, náladovost i nespavost, problémy s usínáním – s tím vším nám
mohou pomoci. Až zázračnou bylinkou pro
tyto stavy je kozlík lékařský, který má mimořádně silný účinek na nervovou soustavu. Kozlíkový kořen má velmi specifickou vůni, podle
které ho vždy poznáte. Nikdy by se však neměl
užívat ve spojení s chemickými antidepresivy předepsanými lékařem. Ale i tehdy máme
na výběr z dalších bylin.
Velkým pomocníkem je třezalka tečkovaná,
která má silný antidepresivní účinek, zklidňuje
nervy psychické i fyzické. Organismus uklidní
i meduňka lékařská, která je často nazývána
elixírem života. Tiší podrážděnou nervovou
soustavu, zmírňuje stres a uklidňuje bušící srdce. Její výhodou je, že ji můžete užívat dlouhodobě. Vhodná je i u dětí, které chrání před
neklidným spánkem.

Pocity strachu a úzkosti dokáže zahnat také
mučenka, tlumí také podrážděnost a hysterii.
Velmi známá je levandule lékařská. Levandulový čaj si připravujte jemný, silné dávky
mohou způsobit až bolesti hlavy a jiné nepříjemnosti. Ale plátěný pytlíček plný levandule
pod polštářem udělá hotové zázraky s vaším
spánkem.
K vnitřnímu klidu přispějí i heřmánek pravý,
měsíček lékařský, mateřídouška úzkolistá,
chmel otáčivý a mnoho dalších bylinek. 
Krásný, veselý, barevný podzim
– přesně podle vašich představ
přeje Iveta Podhradská

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

L

istopad je o přijímání myšlenek a vnímání
svých pocitů, máme si uvědomit, že je třeba
dívat se nejen očima a dopřát si chvíle samoty,
abychom poznali sebe sama.
Na začátku měsíce nám Princezna Holí s hravou přirozeností i skrytou dravostí šelmy ukáže, jak vnímat intuici. Často se nám stane, že
víme, co udělat bez logického vysvětlení. V tu

chvíli nasloucháme své intuici. Princezna Holí
je impulsivní i ohnivá energie, někdy skrytá
velmi hluboko ze strachu, abychom neublížili. Pokud tuto energii správně nasměrujeme,
zkrotíme, pak lépe porozumíme i sami sobě.
Princ Mečů hledí do budoucnosti zastřeným
zrakem. Chce vidět víc a dojít dál, než ostatní.
Někdy působí chladně, jindy vyrovnaně. Je odrazem Princezny Holí v mužském provedení.
Dokáže tvořit s hlubokou intuicí, ale i rozladit
ostatní svou roztěkaností, povrchností a nerozvážností.

Poustevník nás učí samotě. Není to osamocení. Abychom se dostali k sobě, musíme mít
prostor, kde dokážeme vnímat jen sebe. Poslouchat své myšlenky, své srdce. Dokážeme
si pak posvítit na cestu a kráčet bez obav zpět
i dopředu. Není to okolí, které nás svazuje nebo nám nepřeje úspěch, jsou to naše myšlenky
a chování, které nás limitují. Sledujte proud
slov, jež vám proplují myslí. Nesuďte je, pusťte
je, ať plují dál.
Věnujte pozornost svým myšlenkám zejména
při novoluní a úplňku.
Novoluní 7.11 (vrcholí v 17:02h), Úplněk 23.11
(vrcholí v 06:41h) 

S přáním krásných dnů i nocí
S přáním lásky v našich srdcích
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis
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Novinky v dotačních programech pro rodinné domy
Na podzim tohoto roku byly představeny novinky v programech Nová zelená úsporám
a Dešťovka.
Program Nová zelená úsporám je určen na zateplování, výstavbu nových domů a využití
obnovitelných zdrojů. Cílem je přizpůsobit
program aktuálním trendům v oblasti energetických úspor a snaha dále zjednodušit administraci a tím možnost získání dotace zpřístupnit většímu počtu žadatelů.
Zásadní novinkou je možnost realizovat zateplení domu svépomocí. Vzhledem k aktuálnímu
nedostatku stavebních firem je toto takovým
malým bonusem pro zručné vlastníky domů.
Zůstává však nutnost zajistit si odborný technický dozor.
Rozšíření nabídky se týká také výstavby rodinných domů, kdy je možné získat částku 150
tisíc Kč na lepší nízkoenergetický dům. V domě musí být však instalováno řízené větrání
s rekuperací.

Dalším rozšířením nabídky je možnost čerpání
dotace na venkovní stínící techniku v podobě
předokenních žaluzií nebo rolet. Tyto prvky zabraňují v letních měsících přehřívání místností
a v zimě zabraňují únikům tepla. Výše dotace
se pohybuje od 500 – 1000 Kč/m2.
Změn a novinek doznal i program Dešťovka,
který je zaměřen na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.
O dotaci na základní systém (akumulaci srážkové vody k zalévání zahrady) mohou nově
žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy z tzv.
suchých obcí).
Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a bytových domů, ale nově i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou však povinni doložit).
Doba realizace podporovaného opatření je
u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.

Oblasti a výše podpory:
• Zachytávání srážkové vody na zalévání
zahrady – dotace až 55 tisíc Kč
• Akumulace srážkové vody pro zalévání
zahrady i splachování v domácnosti
– dotace až 65 tisíc Kč
• Využití přečištěné odpadní vody jako
vody užitkové s možným využitím vody
srážkové – dotace až 105 tisíc Kč
V případě zájmu o bližší informace se můžete
obrátit na Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné
a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů spojených s oběma programy.
Tel.: 387 312 580,
bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38,
email: eccb@eccb.cz. 

Obrázky od Vltavy – listopad
Vzpomínky na křídla Pteradoktyla

N

ěkolik let přispívám do Vyšebrodského zpravodaje, abych se s vámi podělil o všechnu tu nesmírnou
krásu volné a neponičené přírody našeho milovaného
Vyšebrodska. V letošním roce jsem se rozhodl potěšit vás,
pravidelně každý měsíc, jedním poetickým „Obrázkem
od Vltavy“ – fotil jsem stříbrnou pěnu Řeky, smělé bobří
umělecké výboje, chladnou krásu divoké Spící díry…
Tyto články se bez větších problémů vměstnaly mezi přepestrou mozaiku textů druhého nejlepšího Zpravodaje
mezi všemi zpravodaji naší země. Problémy nastaly někdy
koncem letošního jara, kdy jsem se dotkl citlivého tématu
„Devastace vltavského luhu pod Herbertovem“! Tehdy
můj článek vyšel až s měsíčním zpožděním a se silně
ořezanou fotografií japonského bagru s hory podťatých
kmenů olší, bříz, jasanů a osik. Můj další, prázdninový
příspěvek – o prapodivných developerských praktikách
na Vltavě – dokonce nevyšel vůbec; redakční rada jednomyslně usoudila, že k tématu devastace říčního luhu
a kácení u Herbertova už nic nového nepřináším…
Listopadový „obrázek“ jsem proto dlouho promýšlel
– chtěl jsem psát o těžké řeholi našich úředníků, kteří
pro samé razítkování nemají čas se zajít podívat k řece,
do lesa či do skal. V hlavě mi vířila otázka, proč tak málo
našich zastupitelů se alespoň nepokusí hájit v některých
kauzách přírodní poklady našeho historického městečka,
jimiž se pyšníme při nejrůznějších marketingových prezentacích. Marné bylo mé listování volebními programy
kandidujících stran a hnutí – slovo „příroda“ nebo třeba
„ochrana přírodních krás“ jsem v nich nenašel. Opravdu
bohatý byl však výskyt „páteřních cyklostezek“, „marketingových přístupů“, „komerčních záměrů“, „revitalizací okra-
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jových zón“, „profesionalizovaných dotací“, „nebojácných investic“ a „maximálních čerpání fondů EU v kapitole turistický průmysl“… Nakonec jsem se rozhodl zaslat redakci
jednu z posledních podzimních fotek – jsou na ní patrné perutě vyhynulého létajícího
ještěra Pteradoktyla. Doufám, že vám, pro které stříbrná Vltava není jen suchou literou zákona, udělá radost, stejně jako moudrá slova Rudého muže: „Hluboko v sobě si
udržujeme pocit, že země, voda, vzduch, půda a všechno, co žije pod jejím povrchem,
nemůže nikdo vlastnit jako svůj soukromý majetek. Patří všem, a jestliže chce člověk
přežít, měl by dospět k tomuto indiánskému stanovisku, a to čím dřív, tím líp, protože
na rozmýšlení už nezbývá mnoho času.“ 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

Informace z MAS Rozkvět
J

iž 1,5 roku probíhá realizace Strategie MAS
Rozkvět (SCLLD MAS) prostřednictvím dotační podpory konkrétních projektů z evropských fondů IROP a OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova (PRV). Jak se daří získaný dotační balík téměř 90 mil. Kč v regionu
uplatnit?
Jak již víte z předchozích článků, SCLLD MAS
se zaměřila především na zlepšení situace
v regionu MAS Rozkvět v oblastech občanské vybavenosti, technické infrastruktury i služeb, rozvoje školství a vzdělávání, podnikání
a zaměstnanosti, cestovního ruchu a lokálního
turismu, ochrany kulturního a přírodního dědictví i místních tradic, rozvoje činnosti spolků, mezisektorové i regionální a mezinárodní
spolupráce.
V programovém rámci PRV SCLLD MAS Rozkvět byly opakovaně vyhlášeny již 3 výzvy,
žadatelé měli možnost předložit své žádosti
v 6 opatřeních, a to: Mikropodniky, Zpracování
zemědělských produktů, Zemědělské podniky,
Lesnické technologie, Krátké obchodní řetězce a Cestovní ruch. Již byly vybrány projekty,
které mohou vyčerpat celkovou dotaci přes
22 milionů korun, zájem o dotace byl především mezi zemědělci a ovocnáři. Další výzva

Informace
z úřadu

PRV bude MAS Rozkvět zveřejněna počátkem
roku 2019.
V programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny výzvy ve všech 3 opatření - Sociální služby a sociální začleňování, Prorodinná
opatření a mimoškolní aktivity a Zaměstnanost v místě. Doposud byly podpořeny projekty za více než 6,5 milionů korun neinvestiční
dotace, v současnosti jsou vybírány projekty
za dalších cca 5 mil. Kč.
Programový rámec IROP SCLLD MAS Rozkvět
podporuje 4 opatření – Sociální služby, Školství, Prorodinné služby a Památky. Doposud
bylo rozděleno téměř 15 milionů dotace, což
je přibližně polovina celkové alokace dotací,
v současnosti je otevřena výzva na podporu
investic do sociálních služeb a komunitních
center, pro rok 2019 je plánována výzva pro
oblast Školství.
Součástí realizace SCLLD MAS Rozkvět je také
tzv. animace území, takže se s pracovnicemi
MAS můžete průběžně setkávat na akcích realizovaných přímo v jednotlivých obcích.
Dále pracovnice MAS konzultacemi a praktickou podporou při zpracování projektových

V

e dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily
komunální volby. Volební účast při volbách do našeho zastupitelstva byla celkem
49,07 %, z toho v I. okrsku volilo 45,50% voličů
a v okrsku II. 53,63%.
Do zastupitelstva kandidovalo celkem 7 volebních stran, z nichž pouze 2 strany nezískaly
žádný mandát. Ostatních pět stran si na základě získaných hlasů rozdělilo patnáct mandátů.

žádostí pomohly školám v zájmovém území
MAS k získání a administraci dotací z tzv. šablon v celkové výši cca 15 mil. Kč, pro následující období jsou připravovány neinvestiční
projektové záměry v rozsahu dalších více než
20 milionů korun.
MAS Rozkvět je také realizátorem 4letého projektu MAP II ORP České Budějovice zaměřeného na rozvoj v oblasti školství, do kterého
se zapojilo již více než 100 subjektů (ZŠ, MŠ,
DDM, ZUŠ, a další) v tohoto území. Jde o jeden
z největších projektů tohoto typu v celé ČR,
také proto byla otevřena projektová kancelář
MAS přímo v Českých Budějovicích.
MAS Rozkvět zavádí aktivně principy MA21
na úrovni kategorie C*, ve své kategorii (MAS)
jsme získali nejvyšší úroveň hodnocení. V březnu 2018 proběhlo další Fórum Zdravé MAS,
ze kterého vyšly mj. jako priority organizace
kulturních akcí nebo rozšiřování poskytování
sociálních služeb.
Více informací mohou o činnosti MAS Rozkvět
mohou zájemci nalézt na webových stránkách www.masrozkvet.cz. Srdečně také
zveme na stánek MAS na Slavnostech plodů
2018. 

V době vydání tohoto zpravodaje budou již
všechna povolební jednání uskutečněna a nové vedení města bude zvoleno. A je zcela pochopitelné, že někteří voliči jsou s výsledkem
voleb a následně se zvoleným vedením města,
radou a dalšími orgány spokojeni, jiní jsou
naopak zklamáni. Vám všem voličům bez rozdílu patří poděkování, neboť jste dali najevo,
že Vám na budoucnosti Vyššího Brodu záleží.
Bylo by fajn, kdyby Váš zájem neskončil vhozením lístku do volební urny, ale přetrval i nadále, během celého volebního období, např.
účastí na veřejných jednáních zastupitelstva
města.

Počet
hlasů
I. okrsek

Počet
hlasů
II. okrsek

Počet
mandátů
hlasy v %

Vyšší Brod I.

1814

1725

5/29,85 %

Sdružení nezávislých kandidátů – Perspektiva 2018

1718

1616

5/28,13 %

Občané pro Vyšší Brod

685

784

2/12,39 %

Sdružení ODS a nezávislých kandidátů VIZE 2018

567

666

2/10,40 %

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

506

594

1/9,28 %

Komunistická strana Čech a Moravy

347

253

0/5,06 %

Stejně dobré by bylo, aby i zvolení zastupitelé,
kteří se tolik upnuli na výsledky voleb, dokázali
přijmout rozhodnutí voličů a neodradilo je to
od spolupráce v celém zastupitelstvu. Protože,
jak jsme mohli zjistit z volebních materiálů,
většina prezentovaných cílů u všech kandidátek byla víceméně shodná a není proto důvod
nezačít na plnění volebních slibů ve prospěch
nás všech smysluplně pracovat.

Vyšebrodský Icík za město trochu jinak

308

271

0/4,88 %

(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Název strany
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Volby „Pro město, ve kterém
budeme rádi a dobře žít.“
Vyšší Brod I. (STAN)
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané!
Jako starosta bych rád poděkoval všem, kteří se
zúčastnili voleb do zastupitelstva města Vyšší
Brod – ať už jako voliči nebo jako kandidáti jednotlivých uskupení! Jako lídr kandidátky Vyšší
Brod I. (STAN) děkuji velmi za vyslovení důvěry
zvláště našim voličkám a voličům, jejichž hlasy
nás opět vynesly až na samý stupeň vítězů.
Máme tak jistotu, že většina občanů hodnotila očividné výsledky naší práce, nikoli jen
přísliby a public relations předvolebního boje.
Tato skutečnost je pro nás zavazující a zároveň
povzbuzující!
Po úspěšném završení koaličních jednání mohu potvrdit, že jsme vycházeli z priorit volebních programů, které se v podstatných částech
protínaly. Za posledních 12 let jsme v rozvoji
našeho krásného města výrazně pokročili: Doba, kdy fasády domů na náměstí hyzdilo množství textilního zboží na hřebíkách, patří díky razantnímu zásahu naší samosprávy již nenávratně minulosti. Prostředky čerpané z navýšeného
rozpočtu, a v mnoha případech též z dotačních
titulů, jsme investovali do infrastruktury, sociálních oblastí, bytového fondu, zdravotnictví,

cestovního ruchu i volnočasových aktivit. V této práci chceme pokračovat v maximální možné míře během dalších čtyř let, ovšem tak, aby
zůstaly zachovány stabilní a solidní poměry;
samozřejmostí zůstává dodržování zákonných
předpisů! Ve svém starostenském úřadě budu
i nadále hájit především zájmy města, které
kladu vysoko nad subjektivní pohledy na věc
i nad případné názorové neshody.
V blízké době se osobně těším na projekty,
po jejichž realizaci se volalo již opravdu hezkou
řádku let. Dovolte mi dnes některé z nich konkrétně zmínit. Dokončené víceúčelové sportoviště je konečně důstojným nástupcem bývalé
tržnice vedle budovy základní školy. Snad již
od tzv. sametového převratu cítíme potřebu
vybudovat novou smuteční síň. Po nedávném
vydání územního plánu její naplánované výstavbě už v cestě nic nestojí. Historické budovy
v majetku města v ulici Míru se nabízejí nejen
pro umístění ZUŠ, nýbrž též jako sídlo technických složek MěÚ (Správa městských lesů,
Odbor vedlejšího hospodářství, JSHD, Městská
policie). K projektu cyklostezky vedoucí podél
břehu Vltavy (úsek Lipno – Vyšší Brod schválen)
je podle mého názoru potřeba přistupovat vel-

mi citlivě, též s ohledem na životní prostředí.
Kromě toho někteří bývalí radní města v této
souvislosti upustili od dalšího nutného projednání majetkoprávních vztahů, které proto
zůstávají nedořešeny. O to větší mám radost,
že se nám v nádherné vyšebrodské krajině daří
revitalizovat historické cesty, které přímo lákají
k vycházkám či cyklistickým vyjížďkám, třeba
i na praktickém a dnes tolik oblíbeném elektrokole. Turistům toho u nás můžeme nabídnout opravdu jako málokdo! Na silnici vedoucí
ke státní hranici se již v současné době pokládá
nový povrch a v dalších fázích je naplánováno
obnovení povrchu na hlavních silničních tazích
města. Lze očekávat, že SÚS JčK v příštím roce zrealizuje svůj záměr s rekonstrukci silnice
č. II/163, který vyvolal ve městě hodně polemik
a diskusí. Také o plánu těchto prací Vás budeme informovat a vynasnažíme se sladit jejich
průběh co možná nejlépe s potřebami a provozem ve městě. Rozhodně vedení města žádný
z těchto záměru neblokovalo, ale nedostatky
se vyskytly na straně SÚS JčK. Investor se městu
za posunutí realizace na rok 2019 omluvil.
Pevně věřím, že se nám v součinnosti nově zvolených zastupitelek a zastupitelů, členů Rady
města a městského úřadu podaří zrealizovat
nejen dnes zmíněné, ale i četné další záměry,
které budou důležitým přínosem pro Vyšší
Brod včetně jeho místních částí. Již dnes bych
rád poděkoval všem těm, kteří o to budou společně s námi usilovat! 


Ing. Milan Zálešák, starosta
v zastoupení Vyšší Brod I.

Volby jako referendum
Ú

vodem bych rád poděkoval těm, kteří nám
dali hlas v těchto komunálních volbách.
Skončili jsme s Vaší podporou na čele pelotonu,ovšem zvítězila koncepce zachování současného (převratného) rozvoje města, do které
se naše politické názory s větším nasazením nehodí. Beru to jako referendum o rozvoji města,
nebo sterilním setrvání v současné neplodné
stagnaci.Naše představa , kde bude nárůst pracovních příležitostí, nového bytového rozvoje
a rozvoj turistiky je v příkrém rozporu se staronovým vedením města, kde nejdůležitějším
programem je zachování pracovních míst pro

současné funkcionáře. Doufám pouze, že nápady se kterými jsme přišli my, budou dokončeny,
ať už se jedná o novou smuteční síň, cyklostezku z Lipna do Vyššího Brodu nebo přemístění
ZUŠ do nových prostor. Rekonstrukce sportovních kabin je například v rozpočtu již dva roky
a realizace v nedohlednu. Nepochybuji o tom,
že současný starosta města nezapomene poté
zdůraznit, jako ve svém předvolebním materiálu, o co vše se zde zasloužil. Slušný člověk, by
takovýto materiál rozhodně nepublikoval, když
většina projektů není jeho nápad ani zásluha.
Možná mám špatnou paměť, ovšem nevím

Poděkování spoluobčanům
V

ážení a milí spoluobčané, dovolte mi touto cestou upřímně Vám
všem, kteří jste vhodili svůj hlasovací arch do volební urny, poděkovat za to, že Vám není osud našeho města lhostejný a že jste využili
svoji pravomoc spolurozhodnout o složení zastupitelstva Vyššího Brodu.
Já za sebe a za hnutí Vize 2018 Vám mohu slíbit, že se budeme snažit,
aby program, kterým jsme Vás oslovili, nezůstal pouze na papíře, ale
aby pomohl vdechnout život našemu městečku. Věřte, že moc dobře
víme, jak to bude složité. Ale také moc dobře víme, že kdo nic nedělá,
nic nezkazí. 
Za Sdružení Vize 2018 Ing. Lucie Jarošová
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o jediném přínosném nápadu současného starosty předchozích 12 letech, který by pozvedl
životní úroveň v našem městě. Rozhodli jsme
se v dalších dílech Vyšebrodského zpravodaje
tyto úspěchy podrobně rozebrat a v případě
porušení zákona, či plýtvání obecními prostředky pohnat vedoucí osoby k zodpovědnosti. Závěrem bych tedy konstatoval, že volby
dopadly jak dopadly a tudíž předpokládám,
že žádné převratné myšlenky a rozvoj našeho
města určitě od tohoto vedení neuvidíme.
PhDr.Jindřich Hanzlíček
Perspektiva 2018

Vážení spoluobčané, voliči a nevoliči,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval každému, kdo účastí ve volbách ukázal, že mu dění v našem městě není lhostejné. Zvláště pak
děkuji těm, co svým hlasem podpořili náš volební program. Budeme se
snažit Vás nezklamat a programové body postupně naplňovat. 
Za kandidáty KDU-ČSL
Kulík Michal

Den válečných veteránů 11. 11. 2018
Sbírka Paměti národa
Pořízením vlčího máku může veřejnost přispět
na zachování vzpomínek válečných veteránů
a všech, kteří bojovali za svobodu a demokracii. Díky tomu nezapomeneme jejich osudy.

Sbírková kasička je umístěna v Infocentru
v termínu 1. – 11. 11. 2018.
www.denveteranu.cz
www.pametnaroda.cz
www.postbellum.cz. 

Vlčí mák je symbolem veteránů už od konce
I. světové války. Máky v té době pokrývaly
hroby padlých na západní frontě. Připnutím
jeho květu si připomínáme hrdinství vojáků
a jejich oběti.

Děkujeme za vyslovení vaší důvěry!
Vážení a milí vyšebrodští spoluobčané,
děkujeme vám všem, kteří jste vyjádřili svůj
názor a využili svého práva rozhodnout o tom,
koho si přejete mít jako své zástupce v nejvyšším orgánu města, v městském zastupitelstvu.
Zároveň chceme vyjádřit poděkování vám, kteří jste si vybrali naše sdružení, a díky nimž jsme
v zastupitelstvu obsadili dva mandáty. Moc
dobře si uvědomujeme, jakou zodpovědnost
tím na sebe přebíráme a budeme se velmi snažit, abychom mohli prosazovat to, k čemu jsme
se ve svém programu zavázali.

Do zastupitelstva vstupujeme s tím, že chceme
spolupracovat na smysluplných projektech.
Existují samozřejmě různé názory, jakým způsobem by se měla obec vést. Zastupitelstvo je
kolektivní orgán a různé názorové proudy jsou
prospěšné. To platí pouze za předpokladu, že
vše probíhá na základě principů demokratické
diskuze a dohoda směřuje ke skutečnému rozvoji. Výměna názorů je v takovém případě jen
ku prospěchu věci.
Věříme, že se možná poněkud vyostřená
povolební atmosféra brzy změní v tvůrčí a pra-

covní atmosféru a zastupitelstvo ve skutečně
spolupracující kolektiv, kterému záleží na dobrém životě ve městě a jeho místních částech.
Ostatně všechna sdružení máme jedno společné, nám všem, dle vyjádření ve volebních
programech, leží na srdci rozvoj.
Práci v zastupitelstvu vidíme především jako
službu občanům a dle toho k ní budeme přistupovat. 
Jan Straka a Zdeněk Vidlák
za SNK Občané pro Vyšší Brod
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Čtenářský koutek

Vážení čtenáři,
listopadová nabídka knih Vám přináší spoustu říjnových novinek, na které možná čekáte,
ať je to kniha Patrika Hartla či Evžena Bočka.
V nabídce najdete také detektivky, romány
pro ženy či další historický román Kena Folletta. Zajímavý výběr je i z literatury naučné. Přeji Vám všem příjemné podzimní čtení.
R. Ouředníková
pro děti:
Slezáková Marie – Fuk a Puk
Ve staré stodole žijí dva pavoučci. Spřátelí se
a zažijí spolu mnoho dobrodružství. Někdy se
ocitnou v ošemetné situaci, ale díky dobrým
přátelům to vždy nakonec dobře dopadne.
Paulová Lucie – Elvíra
Elvíra se vrací v novém příběhu nabitém dobrodružstvím, tajemnem a neočekávanými situacemi. Spolu se svým přítelem Brunem zachrání
fretku Polárku a její kontejner bude domovem
fretčí rodinky.
Dvořáková Alžběta – Herkules na zámku
Hlavními hrdiny jsou opět kocour Herkules
a kočka Komtesa, kteří se tentokrát se svými
majiteli Martou a Janem přestěhují na zámek,
kde Marta restauruje staré obrazy.
Gaiman Neil – Odd a mraziví obři
Odd má v životě pěknou smůlu. Při nájezdu Vikingů přišel o otce, s novým otčímem to nemá
vůbec jednoduché a zdá se, že krutá zima
snad nikdy neskončí. Odd se proto rozhodne
z norské vesnice odejít a vydá se do lesa. Když
na cestě potká medvěda, lišku a orlici, konečně
se na něj usměje štěstí.
Morgan Winter – Chyceni v minecraftu
Dokáží tři přátelé přežít v nebezpečném virtuálním světě?
Stevenson-Ellisová – Záleskautky
Pět nejlepších kamarádek si chce užít léto
na dívčím skautském táboře a utužit svoje přátelství, jenže jim plány neustále hatí tříoké lišky,
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vodní příšery nebo zdivočelí skauti z chlapeckého tábora.

May Peter – Zpětný ráz
Enzo Macleod se pouští do pátého nevyřešeného případu a při rozkrývání spletité pavučiny vztahů, jež geniálního kuchaře se složitou
povahou obklopují, nachází podivné paralely
s vlastním životem, které otevřou staré rány
z jeho minulosti.

Towsend Jessica – Nikdyuš
Morrigan Crowová se narodila v ten nejnešťastnější den a všichni ji obviňují, že má na svědomí každou místní pohromu. A co je horší, kvůli
kletbě je odsouzena zemřít v den svých jedenáctých narozenin. Stane se tak?

Fields Helen – Dokonalá kořist
Edinburgh se stává evropskou metropolí hrůzy.
Vražd přibývá, policie nezná motiv a nemá ani
žádné stopy – dokud se po městě nezačnou
objevovat podezřelá graffiti. Vrah jimi totiž
oznamuje svou další kořist.

Ciprová Oldřiška – Konec rodu Slavníkovců
Když Artur objeví na půdě záhadné zrcadlo připomínající vodní hladinu, je si jistý, že před ním
stojí něco mimořádného, a rozhodne se tajuplný svět na druhé straně prozkoumat s kamarádem Tobiášem. Netuší, že jejich první tajná
výprava povede do temného středověku, ani
že se s nimi do nebezpečného dobrodružství
po hlavě řítí i Arturova sestra Tereza.

Horst Jorn – Honící psi
Po sedmnácti letech je znovu otevřen případ
vraždy mladé dívky s tím, že rozhodující důkaz,
který vedl k usvědčení pachatele, byl zfalšován.
Vrchní komisař William Wisting je jako šéf někdejšího vyšetřovacího týmu pohnán k zodpovědnosti a suspendován. Když zakrátko zmizí
další děvče, mají nejen Wisting, ale i jeho kolegové o čem přemýšlet a hon se na všech stranách rozbíhá naplno.

Wilson Jaqueline – První slzy
Sally, Magda a Naďa zažívají svá drobná i větší
trápení. Jsou vyplakány celé kýble slz a posmrkány stovky kapesníků. Přežije dívčí přátelství
náročnou zkoušku?
Peroutková Ivana – Juditin pokoj
Jeden obyčejný den v životě Judity, ale i ten
může změnit vše. Jeden horký den v malém
městečku za Prahou. Den, ve kterém se protnou všechny ostatní dny, chvíle a pocity.
Riordan Rick – Magnus Chase a bohové Ásgardu
Závěrečný díl trilogie inspirované tajemnými
Vikingy a severskou mytologií od autora světového bestselleru Percy Jackson.
Maas Sarah – Dvůr mlhy a hněvu
Feyre překonala překážky, které jí bránily k návratu na Jarní dvůr. Ovšem za příliš vysokou
cenu. Dle dohody musí trávit vždy část roku
u Rhysanda, knížete Půlnočního dvora. A ač je
nyní nesmrtelnou vílou, její srdce je stále lidské,
a ona se tak musí rozhodnout, komu vlastně
patří její oddanost.
Detektivky pro dospělé:
Indridason Arnaldur – Hlas
Ve sklepě renomovaného reykjavíckého hotelu
je nalezen vrátný, jehož někdo uškrtil. Smrt starého muže se vlastně nikoho nedotkla, nikdo
se s ním nestýkal. Kdo tedy měl zájem odstranit
starého samotáře?
Ahnhem Stefan – Devátý hrob
Dvě země v sevření zimy. Dva vrazi kráčí po ulicích. Někdy je vražda teprve začátek.
Persson Leif – Zemřít dvakrát
Těsně před šestou hodinou večer zazvonil
u bytu komisaře Everta Bäckströma zvonek.
Bylo to diskrétní, ale přesto naléhavé zvonění.
Ještě nikdy předtím nezačalo vyšetřování vraždy tak nezvyklým způsobem.

Balsham Alison – Tatérka
Když během tetovacího veletrhu v anglickém
Brightonu objeví tatérka Marni Mullinsová podivně znetvořenou mrtvolu, ochromí celé město strach.
Carpenter Emily – Prokletí horské dívky
Altheu Bellovou trápí předčasná, tragická smrt
matky. Když se vrací po detoxu do svého domova v Alabamě, nečeká, že ji otec a bratr uvítají
s otevřenou náručí. Ale nepočítala ani s tím, že
ji rovnou nechají zavřít do léčebny pro duševně
nemocné. Postupně si začíná uvědomovat děsivou paralelu s jejími předky, pro které znamenaly třicáté narozeniny rozsudek smrti.
Ferrante Elena – Tíživá láska
Ferrante svým románem otevírá svět symbolů,
svět, v němž hlavní roli hraje hledání a nalézání – ztraceného vztahu s matkou i k sobě samé.
Hartl Patrik – Nejlepší víkend
Na silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí.
Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to
jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají,
že se jim to během nového roku podaří.
Kučíková Marta – Italské dvojhubky
O lehkostech a nelehkostech žití v podhorském
italském maloměstě, viděných nejen ze zpovědní kasy hokynářského krámku, vypráví autorka, žijící v těchto končinách téměř patnáct
let, s jemným vtipem a nadhledem.
Boček Evžen – Aristokratka a vlna zločinnosti
Tento titul je již čtvrtým ze série mimořádně
úspěšných humoristických románů o „poslední
aristokratce“.
Shaffer Mary Ann – Spolek krásné literatury
a bramborových koláčů
Juliet, úspěšná autorka humoristických esejů,
se rozhlíží po námětu na novou knihu. Shodou

okolností se prostřednictvím korespondence
dozvídá o podivuhodném Spolku přátel krásné literatury a koláče z bramborových slupek,
který během války založili obyvatelé okupovaného ostrova Guernsey, a jejich osudy ji natolik
zaujmou, že se je rozhodne navštívit osobně.
Walsh Rosie – Muž, který nezavolal
Prožili spolu sedm nádherných dnů, a pak zmizel. Jaké tajemství skrývá?
Šachová Miloslava – Proti proudu řeky
Purkrabí tajemného Karlova hrádku marně vyhlíží císaře Karla IV. Čas neúprosně běží a hrad
zasáhne série podivných úmrtí. Obětí stále
přibývá a tragédie se nevyhne ani rodině purkrabího.
Jacobs Anne – Panský dům a jeho dědictví
Augsburg 1920. Panský dům hledí optimisticky
vstříc budoucnosti. Paul Melzer se po návratu
z ruského zajetí ujal vedení továrny a dopomohl rodinné firmě získat zpět starou slávu. Paulova žena Marie si splní svůj dávný sen: otevře si
módní ateliér. Ale…
Follet Ken – Sloup
Po Pilířích země a Na věky věků přichází Ohnivý
sloup, třetí rozvětvený příběh zasazený do anglického městečka Kingsbridge. Příběh mocných
panovníků i jejich nepostradatelných pomocníků, plný intrik, vražd a zrady, ale také lásky, přátelství a naděje. Píše se rok 1558.
Attwood Margaret – Alias Grace
Historický román Alias Grace je založen na skutečných událostech, vraždách Thomase Kinneara a Nancy Montgomeryové, z nichž byla
obviněna mladičká služebná Grace Marksová
a sluha James McDermott. Za mladou Grace,
trpící ztrátou paměti, přijíždí do věznice po deseti letech mladý psychiatr Simon Jordan, aby
se v ní pokusil vzkřísit pohřbené vzpomínky
a zjistil, jestli zločin skutečně spáchala.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás touto formou ve zkratce
seznámila s děním v knihovně. Po létě, kdy se
v knihovně konala revize neboli inventura knih,
se od září začínají pomalu konat akce pro školní
děti i pro dospělé.
S prvňáčky začínám již osmým rokem projekt
Knížka pro prvňáčka, kdy se budeme scházet
jednou do měsíce po celý školní rok, abychom
se seznámili s příběhem knihy. Do projektu
je zapojena Základní škola ve Vyšším Brodě
a v Lipně nad Vltavou. Domluvili jsme se na pravidelných návštěvách čtenářského klubu ze základní školy na Lipně. Navštívili nás vyšebrodští
druháčci a na návštěvu se chystají i děti z mateřské školy. S třeťáčky se také budeme scházet
na pravidelných měsíčních schůzkách, které
budou zaměřeny žánrově. Začala podvečerní
čtení, která jsou jednou do měsíce. Jen v prosinci proběhnou 3 adventní čtení. S dětmi se čte
a tvoří. Je vyhlášena podzimní výtvarná soutěž
pro děti.

Pro dospělé čtenáře a návštěvníky knihovny
byla určena výstava Kohoutí kříž, která byla zahájena vernisáží a povídání s p. Radkem Ocelákem k příchodu rumunských Slováků do pohraničí. Chtěla bych se pochlubit, že na toto setkání
přišlo 104 potomků rumunských Slováků nejen
z Vyššího Brodu. Další besedy pro dospělé proběhnou až v příštím roce a myslím, že se máme
na co těšit. 

R. Ouředníková

Krokusiáda

J

eště jednou bych chtěla poděkovat všem 60 účastníkům Krokusiády, kteří přišli v neděli vysadit
dalších 2.500 krokusů. Znovu se můžeme na jaře těšit na krásně rozkvetlý park.
Dále děkuji Pekárně Vyšší Brod za sladkou odměnu nejen pro děti a v neposlední řadě i městu
Vyšší Brod, které poskytlo částku 3.000 Kč na nákup cibulek. 
R. Ouředníková

pro zajímavost:
Honzák Radkin – Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření
Padevět Jiří – Za dráty
Tábory v období 1938-1945 na území dnešní
České republiky.
Duda Zdeněk – S odvahou v srdcích
Tragické konce legend českého vojenství a politiky.
Vácha Dalibor – Horké léto 1918
Čechoslováci ve víru Ruské občanské války.
Sága českého lékaře po 92 letech
Životopis lékaře Rajka Dolečka. 

Knihovna v sobotu
sobota 24. 11. otevřeno od 9 – 12 hod.
Nově je pro Vás knihovna otevřena
ve zkušební době a to každou
čtvrtou sobotu v měsíci. 

Podvečerní
čtení
Opět se setkáme při podvečerním čtení
spojeném s výtvarnou dílnou.
čtvrtek 15. 11. v 18 hod, v knihovně
S sebou přezůvky, kamaráda
a dobrou náladu.
Vhodné pro děti starších 5 let.
Budeme se těšit 

Knižní burza
19. – 24. listopadu
Máte doma knihy, které neupotřebíte a
„poslali“ byste je dál? K tomu máte příležitost právě v knižní burze.
Během pondělí 19. listopadu můžete
přivést knihy do knihovny. Po celý týden
pak budou tyto knihy k dispozici
zájemcům.
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SportArena Amenity Lipno přijme

recepční

Požadujeme:

• komunikativní a přátelské vystupování
• zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail
• schopnost samostatného rozhodování
• komunikativní znalost AJ nebo NJ vítána,
není však podmínkou
• flexibilitu, spolehlivost

Nabízíme:

• práci na HPP, možná je i dohoda
• rozmanitou náplň práce
• v případě nutnosti možnost přechodného ubytování
• zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití
sportovní haly, wellness, fitness atd.
• zvýhodněné ubytování v našich dalších resortech,
příspěvek na oblečení
• možnost seberealizace a karierního růstu v rámci
Amenity Resorts
• denní pracovní doba

- prodej smutečních kytic a věnců
- prodej náhrobní galerie a fotokeramiky
- kamenické práce, přípisy na náhrobní desky

Tel: 728 185 820, 604 301 522

9.10.2018
Pravidelný prodej ryb ve vyšebrodském klášteře
je až do jara přerušen.

Děkujeme za pochopení.
Bernardinum, s. r. o., Klášter Vyšší Brod

Řádková inzerce
• Celoroční brigáda – pokojská s možností recepční v Lipně nad Vltavou v penzionu Modrý jelen.
Tel. 775 869 381
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Životopisy zasílejte na e-mail:
truhlarova@amenity.cz

Nabízíme :
- kompletní služby v oblasti pohřebnictví
- sjednání pohřbu i u Vás doma
- odvoz zesnulých 24 hodin denně
- ekonomické pohřby, pohřby na splátky

čištění oken čištění koberců a čalounění
ruční čištění aut

inzerce bronec vizitky 90x64 mm.indd 1

Nástup:
možný ihned,
po dohodě i později

9:58:19

. . . diskrétní , seriózní a poctivý přístup . . .
Kancelář pohřební služby na adrese :
Náměstí 206, Kaplice
provozní doba : pondělí – pátek 7:30 – 15:30 hod
sobota, neděle

Stálá služba :

po telefonické domluvě

tel. 725 856 131

PŘIDEJTE SE K NÁM

VY
ZPRÁ LU
E
Z ENG

Strojírenská společnost ENGEL je jedničkou na světě ve výrobě špičkových vstřikolisů. Staň se
i ty součástí společnosti a pracuj v prima týmu, v moderním prostředí a s nejlepším vybavením.
Právě teď posilujeme týmy ELEKTROMECHANIKŮ.

,
E
M
E
T
S
O
R
O
U TOH
E
T
Ď
U
B

Jaké předpoklady bys k této pozici měl/a pro začátek mít?
•
•
•
•

dokončené vzdělání v elektro oboru, stačí nám základ, zbytek doškolíme,
mít povědomí o technické dokumentaci, pracujeme s výkresy a schématy,
dobrý zdravotní stav a fyzickou zdatnost – budeš manipulovat s výrobním
materiálem a sestavovat špičkové rozvaděče,
schopnost pracovat na 2 směny.

Co (kromě zajímavé mzdy) nabízíme?
•
•
•
•
•

příspěvek na dojíždění do Kaplice,
docházkové bonusy,
příspěvek na stravování v závodní jídelně (obědy, večeře za cca 30,- Kč),
13. a 14. plat vyplácený po odpracovaném půlroce (vždy v červenci a prosinci),
pravidelná školení, řadu společ. akcí a mnoho dalšího (to si vyjmenujeme při osobním setkání).
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PRO NAŠI PRODEJNU STUDÁNKY (VYŠŠÍ BROD)
HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY NA POZICI:

PRODAVAČ/PRODAVAČKA
Nabízíme:

• Mzdu 25 000 Kč ihned při nástupu
• 5 týdnů dovolené
• Poukázky Flexipassy na sport, zábavu, zdraví
• A další benefity
Zavolejte nám na 602 310 913
nebo napište na job@travel-free.cz

Staňte se součástí Travel FREE.

TĚŠÍME SE
NA VÁS!

Městské divadlo Český Krumlov
listopad 2018
Čtvrtek 1. 11. 2018 v 16.00 hodin
představení pro seniory
Vstupné zdarma
Divadelní skupina PNUtí
– „Jak nenaletět nekalým praktikám“ prevence kriminality
Neděle 4. 11. v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „A“ PODZIM 2018
Vstupné: 420 / 210 Kč
Divadlo STUDIO DVA PRAHA
Ron Hutchinson MOJE TANGO
– představení pro předplatitele
bylo publikováno pod názvem
LETÍM ZA SVĚTLEM
Délka představení: 2 hodiny s přestávkou. Více na www.studiodva.cz
Středa 7. 11. v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „PLUS“ PODZIM 2018,
vstupné: 460 / 230 Kč
DIVADLO POD PALMOVKOU Praha
hrají: Edith Piaf – Hana Seidlová
a Marlene Dietrich – Renata Drössler
Délka představení: cca 2 hodiny
a 40 minut s přestávkou Více na
www.divadlopodpalmovkou.cz
Pátek 9. 11. v 19.30 hodin
mimo předplatné,
vstupné: 500 / 250 Kč
Divadlo A. Dvořáka Příbram
HRDÝ BUDŽES
Hrají B. Hrzánová, L. Jeník
a J. Vlčková.Režie Jiří Schmiedt.
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Sobota 24. 11. v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „PLUS“ PODZIM 2018
Vstupné: 460 / 230 Kč
DIVADLO KALICH PRAHA
Torben Betts – KOČKA V OREGÁNU
Režie: Lída Engelová
Britský komediální hit poprvé v Praze!
V hlavních rolích hrají: Dawn – Barbora Hrzánová a Alan: Radek Holub
Délka představení: 2 hodiny 10 minut
s přestávkou.		
Více na www.divadlokalich.cz
Neděle 25.listopadu v 19:30 hodin
Jednotné vstupné: 500 Kč
ANETA LANGEROVÁ
– koncert s kapelou a smyčcovým
triem
Další informace:
http://www.langerovaaneta.cz/
DIVADELNÍ KLUB ÁNTRÉ
začátek vždy ve 20:00 hodin
Středa 2. listopadu od 20:00 hodin
ST. JOHNNY TRIO
St. JOHNNY je kapela hrající zemité
jump blues, R’n‘R a boogie
V repertoáru převažuje vlastní tvorba.

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

HORNÍ DVOŘIŠTĚ A T. G. MASARYK
Karel Čapek napsal: „Světová popularita Masarykova není aktuální, protože je trvalá. Není
v tom, že se o něm svět často doslýchá, nýbrž
v tom, že Masarykova osobnost přešla s jakousi
tichou samozřejmostí v samu zkušenost i samu
obraznost vzdělaného světa… Váš Masaryk
se bude říkat i za sto let, zatímco 999 státníků
a vladařů z tisíce budou jen jmény pro historiky“. Dne 14. listopadu 1918 se sešlo revoluční
Národní shromáždění v Praze ke své prvé schůzi. Ministerský předseda doktor Karel Kramář
zde mimo jiné řekl: „Všechna pouta, která nás
vázala k dynastii habsbursko-lotrinské, jsou
přervána! Dynastie habsbursko-lotrinská ztratila všechna práva na trůn český. A my svobodni
a volni prohlašujeme, že náš stát československý je svobodnou Československou republikou. A abychom doplnili všechno to, prosím
vás, abyste prvním presidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka.“ Všichni
povstali a nekonečný potlesk zabouřil zasedací
síní a tak doktor Karel Kramář mohl říci památnou větu: „Prohlašuji tedy profesora Masaryka
jednomyslně zvoleným presidentem československé republiky.“
V sobotu 16. listopadu 1918 uveřejnili newyorské noviny zprávu o zvolení T. G. Masaryka presidentem Československé republiky a 20. listopadu 1918 nastoupil president Masaryk
na palubu lodi Carmenia v newyorském přístavu. Do svobodné vlasti se vracel přes Londýn
a Paříž do Itálie. Po celou cestu T. G. Masaryka
doprovázela jeho dcera Olga. Šestnáctého prosince 1918 v italské Battaglii ve tři hodiny odpoledne nastoupil ve zvláštním vojenském vlaku
president Masaryk cestu do Prahy. Vlak jel přes
Vicencu, Veronu, Allu, Trento, Bolzano, Brixen,
Franzensfeste, Toblach, Lienz, Svatý Michael,
Selztal, Svatý Valentin a Gaisbach k novým československo - rakouským hranicím. Ve čtvrtek
19. prosince 1918 dopoledne přijeli zvláštním
vlakem členové Národního shromáždění a ministři do Českých Budějovic a odpoledne projeli celou trať až ke hranicím, kde byla umístěna
slavobrána. V Horním Dvořišti již čekali na presidenta T. G. Masaryka i vojáci 3. setniny 33. pluku našich legionářů z Itálie.
Národní listy 21. prosince 1918 mimo jiné napsaly: „Bylo to 20. prosince krátce před jednou
hodinou po poledni, když první president čes-

TGM poprvé vstoupil na půdu nového československého státu právě v Horním Dvořišti.

koslovenské republiky přejel hranici československých zemí, které opustil právě před čtyřmi
lety 19. prosince 1914, a to právě na tomto místě jako politický vystěhovalec…Po jedné hodině vjížděla za velkého napětí všech přítomných
ověnčená lokomotiva presidenta doktora Masaryka do nádraží. Zde se seřadilo české Národní shromáždění dle příslušnosti politické.
Sokolové, konající čestnou stráž, zaujali své
místo a stejně i setnina vojínů našich a již hudba hrála při objevení se vlaku národní hymnu
Kde domov můj! …Vlak presidenta sestával ze
dvou vozů služebních, dále tří vozů salonních,
čtyř vozů prvé třídy, pěti vozů osobních a posléze tří vozů nákladních, celkem ze 17 vozů.
…Po uvítání řekl president T. G. Masaryk mimo
jiné: „Vše, co jsme podnikli, čeho jsme dosáhli,
dosáhli jsme skutečnou prací. Jsem si jist, že co
jsme dosáhli, též udržíme, doplníme a zdokonalíme. Čeká nás ještě mnoho práce, snad těžší
práce než dosud a já každého zvu k této práci,
jež nám musí být společnou“. … President Masaryk prohlédl si čestnou setninu, načež vstoupil opět do svého vlaku, kam ho následovali
přítomní členové Národního shromáždění, aby
ho doprovodili do Českých Budějovic…“

Tím, že se stala železniční stanice Horní Dvořiště po vzniku samostatné Československé republiky hraniční s Rakouskem, „nabyla dosud
malá stanička zdejší velkého významu.“ Došlo
k zřízení celnice, k přestavbě nádraží a k intenzivní výstavbě nových bytů pro české zaměstnance. Na počátku roku 1920 zde byla založena
Národní jednota Pošumavská a Sokol a 21. září
1920 zde bylo zahájeno vyučování v české
jednotřídní škole. Po roce byla česká škola rozšířena o další třídu a 9. září 1923 byl položen
základní kámen nové české školy. Již o rok později, 7. září 1924 byla škola, která dostala název
Škola T. G. Masaryka, otevřena. Tento název jí
byl propůjčen přímo presidentem jako jeho
vzpomínka na jeho vstup na půdu Československé republiky. Tento název školy byl trnem
v oku dvěma diktaturám: fašistické a komunistické. Po listopadu 1989 se škole v Horním Dvořišti vrátil tento název, stejně jako na nádraží
pamětní tabule, která připomíná, že president
T. G. Masaryk vstoupil na půdu Československé
republiky právě zde v Horním Dvořišti. 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)

| 19

kulturní program listopad
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• 3. 11. – 31. 12. 2018, vestibul kina
KRÁLOVÉ ŠUMAVY
Výstava o agentech chodcích
• 3. 11. 2018 sobota, 10 hod., Náměstí
ČIŠTĚNÍ STEZEK
Symbolické zamykání stezek Vyšebrodska

v úterý 13. 11. 2018
od 17 hod.

• 13. 11. 2018 tentokrát ÚTERÝ, 17 hod., Kino
POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Pošťácká pohádka – Marešova divadelní společnost
9 herců, pošťák Kolbaba, Mařenka, poštovní skřítci….
Vstupné: 50 Kč / osoba
• 15. 11. 2018, čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
K tanci a poslechu zahraje p. R. Veselý
Vstupné: 50 Kč / osoba

Městské kino Vyšší Brod

Pořádá:
MěKZ
Vyšší Brod
Vstupné:
50,- Kč/osoba

• 15. 11. 2018, čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
LISTOPADOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou
Vstupné: 50 Kč / osoba
• 19. – 24. 11. 2018, Městská knihovna
KNIŽNÍ BURZA
• 20. 11. 2018, úterý, 17:30 hod.
odjezd z Náměstí
SATURNIN
Představení Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
• 22. 11. 2018 úterý, 18 hod, Klub pod kinem
PŘEDNÁŠKA „KRÁLOVÉ ŠUMAVY“
Mgr. Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních
režimů a spisovatel David Žák představí agenty chodce
Vstupné: zdarma
• 23. 11. 2018, pátek, 17:30 hod. + 18:30 hod.,
Klub pod kinem
BEAUTY DAY S MARY KAY
Přijďte se nalíčit americkou dekorativní kosmetikou
Mary Kay pod vedením zkušené kosmetičky.
Svou účast na konkrétní čas je NUTNÉ potvrdit
v Infocentru. Ve skupině vždy max. 10 osob.
Vstupné: 50 Kč / osoba
• 29. 11. 2018, čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ
Festivalový film
Vstupné: zdarma
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek  16. 11. do 12 hodin.

Za hranicemi možností
Režie: Marta Prus / 2017 / 74 min /Finsko, Německo, Polsko/
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková slova slyší gymnastka Rita Mamun od své nemilosrdné vrchní trenérky.
Intimní portrét odvrácených stránek sportu odhaluje
ruský tréninkový systém, který v honbě za dokonalostí
překračuje všechny meze.
Dvacetiletá moderní gymnastka Rita se připravuje na
olympiádu v Riu, která by měla být vyvrcholením celé
její kariéry. Nekončící fyzické úsilí je vyčerpávající,
ale mnohem náročnější je psychický nátlak, kterému je vystavena ze strany svých trenérek. Ať se
snaží sebevíc, nikdy to nestačí. Neustále musí
splňovat jen ta nejvyšší očekávání. Ačkoliv je
připravena pro úspěch obětovat všechno a
sáhnout si na hranice svých možností, tady
je nucena jít ještě dál. Nemyslet na rodinu,
ignorovat svá zranění, ale hlavně cvičit, stále
dokola. Kolik ponížení musí člověk snést, aby
vyhrál?
Zveme na promítání
festivalového filmu
29. 11. 2018 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

