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Radostné Vánoce a splnění
všech snů v roce 2021!

 Jednání zastupitelstva
15. 12. 2020

Viz str. 6

Milí čtenáři,
Advent nebude takový jako obvykle,
ale přesto si jej můžeme pěkně užít. Letos
společně rozsvítíme
vánoční stromeček
jen virtuálně. Betlémské světlo přivezou vyšebrodští hasiči
pouze pokud to epidemiologická situace
a s tím spojená nařízení dovolí, a to jak v ČR,
tak v Rakousku. Sledujte FB nebo vývěsky,
aktuální informace včas zveřejníme.

Aktivizační činnost
v Domě s pečovatelskou službou
V

souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
a přijetím krizových opatření jsme byli nuceni přerušit dočasně aktivizační činnost v klubovně v DPS. Nenechali jsme se ale zaskočit.
Pro naše seniory, kteří mají zájem něco tvořit,
jsme připravili aktivizační balíčky, až k nim
domů. Naším cílem je pro nájemníky DPS, ale
i pro ostatní uživatele Pečovatelské služby,
vytvořit aktivizační činnost z pohodlí domova
v této nelehké situaci. Proto v případě zájmu
o aktivizační balíček s tvořením kontaktujte
OSV ve Vyšším Brodě na tel. čísle: 723 063 949.
Každé úterý připravujeme balíček s podrobným návodem a materiálem na výrobek.
Každý týden máme jiné zadání vždy na téma
Vánoce. Stále doufáme, že budeme moci realizovat vánoční výstavu. Přesný datum výstavy
stanovíme dle aktuálních možností a stavu
rozvolňování opatření. Proto sledujte plakátovací plochy, včas Vás budeme informovat.
Výstava ale není jediná plánovaná aktivita
v DPS, pilně se připravujeme na advent. Sušíme ovoce, pečeme ozdoby ze slaného těsta
a nechybí ani domácí bílý „porcelán“. Máme
již i připravené ozdoby na vánoční stromeček

na náměstí u Infocentra. Při procházce parkem
se proto nezapomeňte zatavit u stromečku
našich seniorů, kteří si zaslouží obdiv a úctu,
nejenom v této těžké době. Všem přejeme pohodové podzimní dny. 
Referent OSV
Lucie Kubíčková

Provoz Výjezdního pracoviště
Úřadu práce ČR ve Vyšším Brodě
To, co ani epidemie nezastaví, je Ježíšek
a jeho nadílka. Děti mohou opět použít
Andělskou poštu, aby mu mohly napsat svá
přání. Schránka Andělské pošty je připravena před infocentrem.
Ráda bych Vám, naši čtenáři, poděkovala
za Vaše podněty, názory a hodnocení článků a zpravodaje jako celku. Pochopitelně
ne všem se zpravodaj líbí, je posměšně
nazýván vyšebrodskou drbnou. Nemyslím
si, že roznášíme drby, klepy a tiskneme nepodložené informace. Do vydání zařazujeme však články, které dle tiskového zákona
otisknout musíme a za jejich pravdivost
nese odpovědnost autor. Ne však my!

Pobočka: Vyšší Brod, Míru čp. 200
Den: 9. 12. 2020 a 16. 12. 2020
Čas: 8:00 – 11:00

Sběrný dvůr
tím nejen klasické třídění na plast/papír/sklo,
ale i další třídění ostatních odpadů na konkrétně určená místa ve sběrném dvoře. Ale najdou
se i výjimky. Pro ukládání odpadu je možné
si u nás zapůjčit nářadí, které je ale potřeba
vždy vracet!
Děkuji. 
Těším se na Vás na sběrném dvoře v této
otvírací době:

Moc mě těší Vaše pozitivní hodnocení fotogalerie z posledního čísla. Mnozí z vás
si vzpomněli, jak některá místa byla před
rekonstrukcí ,,hnusná´´ (Vaše slova 😊 ), dnes
si to ani neuvědomíme.
Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku
mnoho dobrých lidí po Vašem boku. 
dk
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iž 5 měsíců mohu pozorovat, jak se občané
Vyššího Brodu chovají k přírodě prostřednictvím odpadového hospodářství. Mohu v klidu
říct, že se většina klientů sběrného dvora chová zodpovědně a pečlivě třídí odpad. Myslím

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
8:00 – 11:00
9:00 – 12:00
Michal Kaiser,
zastupující správce SD

Smuteční obřadní síň

K

olem výstavby nové smuteční síně vzniklo
mnoho dohadů a nepřesných informací,
stojí za to si v souvislosti s touto velkou investicí
města připomenout pár údajů:

• Únor 2015 zastupitelé se dohodli, že nebudou
přistavovat ke stávající smuteční síni další objekt, ale původní síň zbourají a postaví smuteční síň novou.
• Březen 2015 rada města schválila projektovou
dokumentaci na bourací práce staré smuteční síně od SP STUDIA s.r.o. Český Krumlov
(pro hlasovalo všech pět členů rady města).
• Únor 2016 zastupitelstvo projednalo na pracovním jednání podobu interiéru smuteční
síně
• Březen 2016 rada města schválila projektovou dokumentaci na výstavbu smuteční síně
od SP STUDIA s.r.o. Český Krumlov (pro hlasovala všech pět členů rady města).
• K realizaci mohlo dojít až po schválení nového
územního plánu, tj. až po 25. 9. 2018 a následném vydání stavebního povolení.
• Zastupitelstvo rozhodlo zařadit do rozpočtu
2018 alespoň nějakou část na stavbu, aby
v případě brzkého schválení územního plánu
mohla stavba už v roce 2018 začít. Schválená
částka do rozpočtu ve výši 6 mil. Kč představovala cca ½ nákladů na stavební část. Takže
od samého počátku zastupitelstvo počítalo
s cenou kolem 12 mil. Kč.

• V roce 2018 se s výstavbou nezačalo, protože
územní plán byl schválen až v září a teprve
po jeho schválení jsme mohli podat žádost
o stavební povolení.
• Výběr zhotovitele proběhl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, tj. zveřejněním
v elektronické podobě na profilu zadavatele,
takže se mohla přihlásit firma, která splňovala
kvalifikační požadavky z celé republiky. Výzva
byla zveřejněna dne 14. 2. 2019.
• Předpokládaná cena dle rozpočtu od projektanta na stavební část byla 12,444 mil. Kč.
• Otevírání obálek proběhlo elektronicky dne
7. 3. 2020 na vzdálenou pomoc prostřednictvím el. Nástroje „CENT“, což vylučuje jakoukoli manipulaci s předloženými nabídkami.
• Nabídky byly vloženy dvě, přičemž výhodnější
nabídku předložila společnost POstavPO s.r.o.,
Vyšší Brod v hodnotě 11,310 mil Kč + DPH,
tudíž nabídku ještě nižší než byla od projektanta a o 1,538 mil nižší než cena druhého
uchazeče. Nebyly žádné relevantní důvody
pro zrušení zakázky.
• Duben 2019 smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo města (pro hlasovalo devět členů,
dva byli proti a tři se zdrželi).
• Listopad 2019 uzavření smlouvy o dílo na vybavení interiéru s vítězem soutěže FESL s.r.o.
– cena 0,580 mil. Kč + DPH.
•
Prosinec 2019 Dodatek k smlouvě o dílo
na výstavbu – vícepráce schválilo zastupitelstvo (pro hlasovalo osm členů, dva byli proti
a dva se zdrželi)
• Únor 2020 uzavření kupní smlouvy na nábytek s vítězem soutěže OPTIMAL interiéry s.r.o.
– cena 0,413 mil. Kč + DPH.
• Srpen 2020 dílo bylo zkolaudováno a po nazkoušení provozu je smuteční obřadní síň
od září 2020 v provozu.
V průběhu realizace stavby se nevyskytly žádné významné nepředvídatelné okolnosti, které
by ovlivnily zásadním způsobem realizaci díla.
Společně s jednotlivými zhotoviteli se nám

Informace
z úřadu
Dne 30. 10. 2020 jsme poděkovali paní
Marcele Horáčkové v souvislosti s jejím
odchodem do důchodu za výbornou
spolupráci. Je to neuvěřitelných 42 let,
kdy začala paní Horáčková na úřadě
pracovat. Bylo těžké loučit se s člověkem, který organizaci věnoval opravdu kus svého života a sdílel s ní vše
dobré, ale i těžší chvíle, a že jich také
nebylo málo.
Paní Horáčková vykonávala vždy svou
práce na profesionální úrovni, byla vždy
pramenem vědomostí a každému nováčkovi na úřadě poskytovala potřebné
informace. A to nejenom novým kolegům, ale také nově zvoleném členům
zastupitelstva včetně nově zvolených
starostů, pro které byla vždy spolupracovníkem nejbližším a nejdůležitějším.
Vážená paní Horáčková, už teď víme,
že nám budou chybět Vaše zkušenosti
a vědomosti. Jsme velmi rádi, že jste
nám neodmítla další spolupráci. Bude me se moci na Vás obracet s dotazy
a prosbami, až se nám bude zdát něco nejasné a také nám pomůžete při
zástupu na podatelně. Velmi si toho
vážíme, protože víme, že jste se právě
dostala do fáze života, kdy i pro Vás začneme platit stav „… jsem v důchodu,
ale mám hodně práce a nestíhám“.
Vážená paní Horáčková, do další etapy Vašeho života Vám přejeme mnoho
ve zdraví strávených, aktivních a šťastných let. 
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

podařilo dílo dokončit od vydání stavebního
povolení v poměrně krátké době. Pro město
naší velikosti byl tento projekt velkou finanční
investicí, ale za všechny spolupracovníky, kteří
se od začátku na projektu podíleli, můžu říct,
že jsme plnili přesné zadání zastupitelů, resp.
členů rady města, kteří se na velikosti a vzhledu
smuteční síně shodli a tím rozhodli o tom, o jak
finančně nákladnou akci půjde.
A přes všechna naše vzájemná nepochopení, prezentovaná na stránkách zpravodaje či
na soukromých facebookových profilech, jsem
velmi ráda, že se projekt zrealizoval. Vyšší Brod
tak získal smuteční obřadní síň, která svým
vzhledem, vnitřním uspořádáním a doplněním zelených ploch bude důstojným místem
pro nelehké osobní chvíle každého z nás. A to
je pozitivní. 

Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ
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UPOZORNĚNÍ – svoz
domovního odpadu 2021

Mezinárodní den hor

Ti z občanů, kteří mají s Městem Vyšší Brod
uzavřenou Smlouvu na zprostředkování
odvozu
a uložení odpadu na skládku si mají možnost ( pokud mají zájem ) změnit časový interval vývozu nebo počet (velikost) odpadních nádob na směsný komunální odpad
pro rok 2021.
Současné varianty vyvážení:
1/ každý týden (červená známka)
2/ 1 x za 14 dní (žlutá známka)
3/ 1 x za měsíc (zelená známka)
Velikost odpadních nádob – 110 l
nebo 220 l
Případnou změnu je nutné osobně projednat na odboru ŽP při MěÚ Vyšší Brod, jinak
zůstává na rok 2021 v platnosti stávající
objednávka.
Barevně rozlišené známky zůstávají v platnosti, starší – poškozené (vybledlé) je možné vyměnit za nové (k vyzvednutí na OŽP).
Fakturace vývozu domovního odpadu
za druhé pololetí roku 2020 proběhne
v měsíci prosinci.
Termín spatnosti bude do konce ledna
2021. 
Odbor životního prostředí
MěÚ Vyšší Brod

P

řipadá na 11. prosince a Organizace spojených národů ho poprvé vyhlásila v roce
2003.
Vznikl z iniciativy Organizace pro výživu a zemědělství, která je specializovanou agenturou
OSN.

zde žijící lidé patří k těm nejchudším na světě a díky klimatickým změnám, kdy roztávají
horské ledovce jsou i hory více zranitelné vůči
katastrofám.

Jeho významem je podporovat život v horských oblastech a zvyšovat povědomí veřejnosti o jejich důležitosti. Cílem Mezinárodního
dne hor je podpořit trvale udržitelný rozvoj
hor a horských oblastí, a to i za cenu omezení
turistiky. Hory totiž hrají velice důležitou roli
v celém ekosystému Země. Žije v nich téměř
jedna miliarda obyvatel a čtvrtina všech zvířat
a rostlin na zemi. Hory nám poskytují zhruba
sedmdesát procent pitné vody. Přesto právě

Každým rokem se téma tohoto významného
svátku mění. První ročník se například zaměřil
na hory jako zásobárnu pitné vody, později
se zdůrazňoval vliv klimatických změn nebo
biologická rozmanitost pohoří. Dostatek hor
máme naštěstí i u nás. Nemůžeme se sice pochlubit ani nejvyšší horou našeho kontinentu,
ani věčně zmrzlým pohořím, přesto patří naše
hory do srdcí všech návštěvníků a často si je
zamilují i turisté ze zahraničí. 


Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

ochrany přírody Vyšebrodska, za odborné asistence pracovníků LČR. Po ranní lesnické exkurzi spojené s poutavým a odborným výkladem
místního revírníka Ing. Honzy Poláčka, bylo
během dopoledne zasazeno několik set sazenic dubů a lip. Velký dík patří organizátorům za

vzornou přípravu. Odměnou byl všem zúčastněným nejen táborák s opékáním špekáčků,
předáním dárků, ale hlavně pocit z dobře vykonané práce záslužné a pro ostatní veřejnost
jistě i příkladné akce na pomoc lesu. 

Pepa Špaček, Zálesáci

Pomoc lesu
P

rvní říjnovou sobotu se uskutečnila akce
zalesňování – obnovy lesa. Organizátorem
a zároveň patronem byly Lesy české republiky,
lesní správa Vyšší Brod a místem konání revír
Rožmberk. Účastníky byli převážně děti z oddílů Zálesáci a Vlci působící v oblasti poznávání a
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Předvánoční zamyšlení opozičního zastupitele
Vážení spoluobčané,
dnešní článek jsem chtěl psát v neutrálním duchu. Zmínit předvánoční shon, připomenout
akce, které jsou krásné, ale nemohou se konat
a popřát vše nejlepší do nového roku.
Vím, že spousta z Vás by si raději četla co se
v našem městě děje nového a pěkného.
Nu...nové věci se dějí, ale některé moc pěkné
nejsou. Přibližně uprostřed připravovaného
článku se ke mně dostala informace, že redakční rada Vyšebrodského zpravodaje neotiskla text pana Jiřího Andrleho, který přispívá
v rubrice historie mnoha články. Pan Andrle
popisoval jako nezaujatý člověk z jiného úhlu
pohledu plánovanou změnu v rámci knihovny
města.
Má podobný názor jako já – knihovnu bereme
jako kulturní zařízení zaměřené jak na vzdělávání tak komunitní setkávání a to nejen
pro dospělé, tak hlavně pro děti. Proto doufám, že redakce otiskne článek v tomto čísle
zpravodaje.
Vzápětí jsem dostal další zprávu – současná
knihovnice Romana Ouředníková dostala
k 31. 12. 2020 výpověď pro nadbytečnost.
Nesouhlasí se změnou, kterou nakonec i přes

odpor veřejnosti a skoro poloviny zastupitelstva prosadila tajemnice města Vladimíra
Račáková za vydatné pomoci městské rady.
Ano... opírají se o personální audit ...o audit,
který budí kontroverze a který začal na požadavek zastupitelstva řešit i kontrolní výbor.
Nevím, přijde mi to celé přitažené za vlasy.
Co si asi myslí občané, které dění ve městě
zajímá, kteří bránili jak knihovnici, tak knihovnu jako takovou. A nejen knihovnu, ale i další akce plánované městem. Víte co udělalo
město s peticí proti výstavbě bytového domu
na místě kde si ho vrcholní představitelé města i přes odpor veřejnosti prosadili? Nevíte...
zeptejte se jich!
A jako poslední třešinka na dortu byla informace, že redakční rada Vyšebrodského zpravodaje odmítla otisknout článek dvěma zastupitelkám do listopadového zpravodaje a to
z důvodu nedostatku místa.
Je ovšem zajímavé, že si město nechalo otisknout tři strany barevných fotografií s názvem
„co se povedlo za poslední dva roky“ – na to
místo bylo. Jen pro ty méně všímavé – chlubit
se opravou chodníku, nebo výměnou dveří
v DPS a dalšími akcemi, která mají charakter

ryzí údržby nebo dokonce rekonstrukcí komunikace II-163 třída Míru, kterou financoval kraj
a ne město, je už trochu za hranou.
Možná si říkáte, proč tohle pořád píšeme.
Odpověď je jednoduchá...aby jste nemohli říct,
že jste o tom nevěděli. Informace a komunikace je to nejdůležitější. Proto je toto i výzva
vrcholnému vedení města – komunikujte
s opozicí... je to pro blaho města a občanů
v něm žijících. Chtěl bych poděkovat občanům, kterým není naše město lhostejné a kteří
se za své názory dokáží bít. A chtěl bych poděkovat i těm, kterým třeba nikdo nepoděkoval,
protože se to bere jako samozřejmost... například pan Faldyna, který udržuje okolí panelového domu neustále upravené. Poděkování
patří i těm, kteří v této nelehké době začali
podnikat, jako např. kiosek „Zavěšené kafe“
na starém Hrudkově s výbornou kávou a občerstvením pro pocestné a další.
A co závěrem? Přeji krásné svátky vánoční,
pohodu, klid a radost. Chtěl bych popřát krásný nový rok, hodně zdraví, které nyní všichni
potřebujeme. 
Váš Jaroslav Marek
opoziční zastupitel

Vážení čtenáři, zeptali jsme se několika členů rady města,
,,Co udělalo město s peticí proti výstavbě bytového domu“(citace z článku p. zastupitele J. Marka).
Jak zástupci města naložili s peticí proti výstavbě bytového
domu v ulici Pohraniční stráže, kterou iniciovala pí. zastupitelka Jarošová a její kolegové?
Petice s názvem „Za zachování revitalizované parkové klidové zóny
v ulici Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě na pozemcích p.č. 20/1,
20/27, 20/,44, 25/4.“ požadovala zachování parku v ul. Pohr. stráže,
vyjádřila nesouhlas s výstavbou nového byt. domu a požadovala
vytvoření vyšší kapacity parkovacích míst. Paní Lucie Jarošová předala informaci o petici zastupitelům 18.9.2019. Následně o petici
jednalo zastupitelstvo na svém jednání dne 1.10.2019. Petice byla
postoupena Městskému úřadu, jež veškeré petice eviduje.
Je pravdou, že byla výstavba i místo výstavby bytového domu
prosazeno i přes odpor veřejnosti?
O výstavbě i umístění bytového domu bylo rozhodnuto 23.1.2019.
Tedy mnohem dříve, než petice vznikla. V tomto ohledu nelze mluvit o prosazení výstavby i přes odpor veřejnosti. Já osobně jsem
u řady obyvatel zaznamenala souhlasné stanovisko. Umístění byt.
domu je v souladu s územním plánem a na pozemku města. Při
výběru místa se uvažovalo i o jiných lokalitách, avšak u všech ostatních by muselo dojít buď k odkupu pozemků, nebo ke změně územního plánu, nebo by na pozemcích byla výstavba technicky obtížná.
Vzhledem k tomu, že všechna volební uskupení (včetně opozičních)
měla ve volebních programech výstavbu bytů a při schvalování
územního plánu také nikdo nevyjádřil pochybnosti s případným
umístěním nového BD, považuji toto rozhodnutí za správné.

V petici petenti požadovali zachování parku v ul. Pohr. stráže, vyjádřili nesouhlas s výstavbou nového byt. domu
a požadovali vytvoření vyšší kapacity parkovacích míst.
Bytový dům s výměrou cca 250 m2 bude stát v dostatečné vzdálenosti (dle vyhlášky) od stávajících domů, a z dotčených pozemků
„zabere“ pouze 2% plochy. Parková klidová zóna tedy nebude zásadním způsobem narušena. Pokud dojde k pokácení javorů, budou
jiné, v rámci náhradní výsadby, vysázeny opodál. Dále v ulici Pohr.
stráže bude v dohledné době zahájena výstavba nového parkoviště
na 30 míst, z toho bude 15 míst pro nový BD a o 15 míst bude navýšena kapacita stávajících parkovišť. Navíc je v běhu projekt „Revitalizace sídlišť“, díky němuž dojde v rámci možností a v souladu s požadavky obyvatelů sídlišť k výstavbě dalších parkovišť a k zvelebení
prostoru mezi domy.
Bohužel při plánování a realizaci věcí veřejných nelze nikdy vyhovět
požadavkům úplně všech, ale věřím, že když každý projeví jistou
dávku tolerance a ohledu k potřebám druhých, společně mohou
vytvořit místo, kde se bude dobře žít. 




Heike Voráčková
členka rady městá

Radní Heike Voráčkové byly položeny i dotazy k organizační změně
a výpovědi dané současné knihovnici. Odpovědi přineseme v příštím
vydání zpravodaje.
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Řešil Kontrolní výbor
města petici proti
výstavbě bytového domu?

K

ontrolní výbor Zastupitelstva města
Vyšší Brod má ve svém plánu činnosti pro rok 2020, schváleném ZM, mimo
jiné i bod „kontrola evidence a vyřizování stížností a podnětů občanů a petic“.
Letošní kontrola se zabývala stížnostmi
doručenými v období 1. 4. 2019 – 31. 10.
2019, tedy i předmětnou peticí. Závěr
z této kontroly projednal KV na svém
zasedání 16. 3. 2020 a následně předal
k projednání ZM. To mělo tento bod
na programu zasedání 16. 6. 2020. KV se
nezabývá obsahem a oprávněností jednotlivých stížností, ale procesem jejich
zpracování, evidence a vyřízení. 
Kulík Michal,
předseda KV zastupitelstva
města Vyšší Brod

Zprávy z rady
Možnost prodloužení splatnosti nájmů
Stejně jako v jarním období, kdy došlo k omezení provozu některých podnikatelských činností a občané se tak mohli dostat do špatné
ekonomické situace, tak i nyní na podzim rada
města schválila možnost odložení splátek nájemného za měsíce říjen, listopad a prosinec o
tři měsíce. A to jak nájmů za byty, tak nájmů za
nebytové prostory. Podat žádost o odložení
nájmu je stále možné. Formulář je k dispozici
na webu města a v podatelně MěÚ.
Studie na opravu Zahradní ulice
Rada města projednala základní návrh studie
na opravu Zahradní ulice. Studie se zabývá
opravou povrchů po celé délce ulice od křižovatky z ulicí 5. května po křižovatku s ulicí
Míru. Navrhuje vznik nových chodníků a par-

Poznámka redakční rady
K

výše zmiňované ,,třešince na dortu“ uvádíme následující:

Dle zákona č. 46/2000 Sb. – Zákon o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) jsme dle § 4a povinni poskytovat
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva
územního samosprávného celku, týkající se
tohoto územního samosprávního celku a toto dle § 11 odst.1 písm. a) do 3 měsíců ode
dne doručení tohoto sdělení.
Šéfredaktor K. Troják přijal dne 20. 10. příspěvek od zastupitelky R. Ouředníkové, 23. 10.
byl termín uzávěrky pro listopadové číslo Vyšebrodského zpravodaje, 26. 10. byla K. Trojákem odeslána odpověď R. Ouředníkové s tím,
že příspěvek bude otištěn v prosincovém čísle
a se žádostí o rozsahovou korekturu. Další
žádost R. Ouředníkové odeslal K. Troják 2. 11.

kovacích míst. Řeší i tvorbu zpomalovacích
prvků přímo na komunikaci, aby byl v ulici
provoz bezpečnější. Nechybí ani doplnění
zeleně nebo přístřešků pro kontejnery. Finální verze studie se bude opírat i o výsledky
z komunitního plánování, na kterém jsme se
sešli společně s obyvateli nejen této lokality.
Konečnou verzi studie představíme i veřejnosti a následně bude zpracována projektová
dokumentace. Realizace je plánována na rok
2022 s tím, že se nebude jednat jen o úpravu
povrchů, ale dojde i k výměně vodovou a kanalizace v celé ulici.
Návrh rozpočtu města na rok 2021
Podzim se každoročně nese ve znamení příprav rozpočtu na následující rok. Návrh se
předběžně projednával jak na úrovni rady
města, tak na úrovni zastupitelstva, které se
návrhem zabývalo na svém pracovním zasedání. Finální projednání rozpočtu, při kterém
se bude hlasovat o jeho schválení, proběhne

a žádná odpověď ani na jednu z nich nepřišla.
Řešil se pouze rozsah článku, nic jiného. Pokud
by došlo ke komunikaci, bylo možné se dohodnout na způsobu vydání. Jak jsme avizovali, článek je obsahem tohoto vydání. Z důvodu
úspory prostoru nyní vychází první část článku, v lednovém čísle pak vyjde jeho druhá část.
Redakční rada je povinna poskytovat přiměřený prostor pro sdělení zastupitelů. Tento inkriminovaný příspěvek měl 10.532 znaků (včetně
mezer), naproti tomu běžný průměr je cca
3.000 znaků. Proto jsme zasilatelku a současně
jednu z autorek žádali o zkrácení příspěvku.
Ta nereagovala.
Proto se ostře vymezujeme proti sdělení
p. zastupitele Marka, že jsme odmítli otisknout tento článek. Korespondence mezi
R. Ouředníkovou a K. Trojákem je Vám
k dispozici. 
redakce

v úterý 15. prosince 2020 na 17. veřejném
zasedání zastupitelstva. I nyní, kdy platí omezení volného pohybu a sdružování lidí, jsou
zasedání zastupitelstva veřejnosti přístupna.
Při dodržení hygienických nařízení se jich
může zúčastnit až 100 osob. 17. zasedání ZM
proběhne v sále kina právě z důvodu možnosti zajištění potřebných rozestupů a dalších
opatření. Budeme rádi, když se zasedání, které
položí základ pro fungování a investice města
na další rok, zúčastníte a jste srdečně zváni.
Káva s vedením města
Letošní čtvrté neformální posezení vedení
města s občany bylo plánováno na 10. prosince 2020. Bohužel je ale musíme posunout
z důvodu platných vládních nařízení. Další
setkání zorganizujeme v nejbližším možném
termínu. 


Bio odpad
Informace o zpoplatnění pronájmu kontejnerů na BIO ODPAD
Pronájem nádoby na bioodpad 240 l bude v následujícím roce 2021 zpoplatněn ročním poplatkem 144 Kč.
Žádáme všechny uživatele plastových kontejnerů na BIO ODPAD, aby potvrdili svůj zájem o pokračování
služeb vývozu do 20. 12. 2020.
Souhlas s poplatkem a využívání služby odvozu potvrďte, prosím, na odbor životního prostředí,
Ing. Josef Špaček, Tel. 724 706 473 nebo e-mail: zivotni.prostredi2@mestovyssibrod.cz. 
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Jan Straka
místostarosta

Čtenářský koutek
Vítová Jitka – kamarádi z lesa
První čtení s velkými písmeny.
Beigel Christine – O hrochovi, který měl
škytavku
Beigel Christine – O chameleonovi, který
hledal svou maminku
Beigel Christine – O kravičce, která chtěla
zhasnout měsíc
Objevte nové příhody plné humoru a nečekaných zvratů z vypravěčských zásob laskavé
slepičí babičky.
Milan S. Peter – Když přijde zima do Sněhové Lhoty
Kniha plná zimních zážitků, která vypráví o dětských hrách a starostech Marušky a Pepíka.
Vítám Vás u posledních knižních novinek
nejen v tomto roce, ale i těch, které jsem
pro Vás připravila. Nabídka je velmi pestrá
a široká a já věřím, že si nejednoho favorita
najdete.
Příjemné čtení přeje
R. Ouředníková

pro děti:
Zmatlíková Helena – Mám deset koníčků
Bartíková Petra – Co se děje pod zemí
Bartíková Petra – Co se děje u vody
Szymanowicz Maciej – Rok v pohádce
pro děti:
Derib – Yakari a medvěd grizzly
Komiksový příběh.
Krüger Thomas – Hotel Zimní spánek
Veršovaný příběh na dobrou noc, po kterém se
dětem budou zdát ty nejkrásnější sny.
Brown Dan – Divoká symfonie
Bohatě ilustrovaná kniha je složena z půvabných, hravých básniček, v nichž maestro Myšák
se svou věrnou taktovkou seznamuje čtenáře
se svými zvířecími kamarády.
Novotná Olga – Skáče blecha zvesela
Hravé říkanky pro malé děti, ilustrované poutavými obrázky.
Pospíšilová Zuzana – Proč?
Jakmile zazní neúnavná dětská otázka PROČ?,
najednou není nic samozřejmé.
Borkovec Petr – Každá věc má něco společného se štěstím
Sbírka básní, při jejichž čtení se člověk někdy
baví, jindy zalyká nostalgií a občas jej i zamrazí.
Niklíčková Alexandra – Zvířátka ve škole
Niklíčková Alexandra – Jak pan doktor léčil
zvířátka

De Beer Hans – Lední medvídku, znáš cestu?
Malý lední medvídek Lars rád poznává svět.
Doležalová Dana – Adventní pohádky
Prožijte s vašimi dětmi kouzelný předvánoční
čas a zpříjemněte si čekání na Ježíška společným čtením.
Březinová Ivona – Fína a Zef
Hravé vyprávění o roztomilých surikatách.
Hai Magdalena – Strašidelný zámek a příšerný lechtiprášek
Nina má problém! Nutně potřebuje nové kolo,
jenomže nemá peníze. Ledaže…
Hlavinková Lucie – Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě
Třetí dobrodružství Sesterstva kouzelné kočky
Fabioly!

Green Jen – Stromy
Vydej se s námi do lesa a pronikni do tajuplného světa stromů!
České detektivky pro dospělé:
Cílek Roman – Smrt Trojského koně
Bým Petr – Vražda v dívčí garsoniéře
Mičanová Daniela – Smrt v recepci
Hardenová Helena – Příliš mnoho pokladů
Horáková Naďa – Vlk na vodítku
Parsons Tony – Na porážku
Na Nový rok je v bohaté londýnské čtvrti jedna
z rodin nalezena mrtvá.
Mohlin Peter – Poslední na seznamu
Když je agent FBI John Adderley odhalen drogovým kartelem, který infiltroval, výsledkem je
střelba, krev a hlavně zbraní u spánků.
Bryndza Robert – Mlha nad Shadow Sands
Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper
vyšetřují další případ.
Deaver Jeffery – Komunita truchlících
Nikdy nevěřte, že jste v bezpečí. Druhý případ
Coltera Shawa.
Kepler Lars – Zrcadlový muž
Brutální čin a jediný svědek, jehož chorá paměť
odmítá vydat pravdu.
Läckberg Camilla – Stříbrná křídla
Nejkrutější pomstu dokáže přichystat jedině
žena.
May Peter – Nezvratné alibi
Forenzní expert Enzo Macleod seznamuje se
šestým neobjasněným případem ze sedmi, jež
se staly předmětem uzavřené sázky.

Pennypackerová Sara – Klementýnka a jarní výlet
Světe, div se! Třeštidlo Klementýnka je ve srovnání s ostatními úplně normální!
Wegelius Jakob – Legenda o Sally Jones
Vydejte se s gorilou Sally na cestu kolem světa!
pro mládež:
Peroutková Ivana – Ágnes ve skleněném
městě
Skleněným městem se šíří prázdnota, které si ale nikdo nevšímá. Snad jen Ágnes tuší,
že něco není v pořádku.
Maas Sarah – Půlměsíční město
Bryce měla perfektní život, skvělou práci a na
programu jeden legendární večírek za druhým, jenže pak démon zavraždil její přátele
a ona zůstala sama a zlomená.
pro zajímavost:
Vévodová Helena – Cvičení s říkankou
Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky
a spousta pohybu představují kombinaci, kterou mají děti rády a kterou ocení i rodiče.

Společenské hry
Další sada společenských her již na Vás
netrpělivě čeká. Nabídku obohatí hry
Prima ZOOM, Kyvadlo, Osadníci
z Katanu Junior, Brain Boxy na téma
Podmořský svět, Mýty a legendy
a Povolání. Pro nejmenší jsou tu
Obrázky a Abeceda z edice V kostce
a z karetních her nabízíme Únikovku,
Divočinu nebo Obrázkové hádanky.
Někteří zavzpomínají na svá dětská léta
a deskovou hru Smolíček pacholíček.
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Baris B.A. – Dilema
Pravda by ji mohla zničit. Mlčení zase zničí
jeho.

Štifter Jan – Café Groll
Poetický příběh lásky a vášně z jihočeských nevěstinců v období První republiky.

Kutscher Volker – Marlow
Berlín, konec léta 1935.

Beranová Zuzana – Poslední nosorožec
Afrika je poslední záchranou pro Evu, která si
od exotického dobrodružství slibuje vyřešení
svých problémů.

Tremayne Peter – Smrt z milosti
Opět se ocitáme v Irsku 7. století a vydáváme
se spolu s Fidelmou na pouť do Santiaga de
Compostela.
Peters Ellis – Poustevník z Eytonského lesa
Když jeden zmizí a druhý zemře, přichází čas
bratra Cadfaela. Píše se rok 1142.
Niedl František – Cesty rytířů
Zjevný boj v Království českém roku 1318 jen
zdánlivě ustal.
Bomann Corina – Mathildino tajemství
Mathildino tajemství je druhá část švédské
ságy o rodu Lejongardů a jeho panství, jež líčí
osudy několika generací šlechtického rodu
v průběhu 20. století.

Bolavá Anna – Před povodní
Řeka si žije vlastním životem, po dlouhém
suchu se hladina nečekaně zvedá a vrací obyvatelům to, co do ní během zimy nerozvážně
naházeli.

Colganová Jenny – Vánoce s vůní čerstvého
chleba
Tento příběh nás vtáhne do zdánlivě poklidného předvánočního času, pod povrchem však
bobtnají problémy a odkrývají se dosud nevyřčená rodinná tajemství.
Horňáková–Civade Lenka – Symfonie o novém světě
Knihou se vinou příběhy dvou lidí, jejichž osudy se poprvé protnou v roce 1938.
Vanderstraeten Margot – Mazl tov
Má leta u ortodoxní židovské rodiny.

De Blassi Marlena – Antonia a její dcery
Krajina protkaná vůní olivovníku, zapadající
slunce líbající plody ve vinohradu a silné osudy
toskánských žen.

Vácha Marek Orko – Selfíčka
„Dnes si mladí fotí selfíčka, aby, snad, zachytili
důležité momenty života. Naučil jsem se selfíčka nikoli fotografovat, ale psát.“

Sepetys Ruta – Mlčící fontány
Madrid, 1957. Španělsko pod nadvládou diktátora Franka zoufale potřebuje peníze, a tak
láká turisty a obchodníky.

Theorin Johan – Bitva o Salajak
Na dalekém severu Skandinávie, hluboko pod
horou Salajak, spí ve velké jeskyni Had Midgard. (fantasy pro dospělé)
pro zajímavost:
Mach Jiří – Zmizelé Orlické hory
Cukr Jiří – Procházka po jihočeských
hradech a jejich zříceninách
Maršálková Jitka – Za tajemstvím horských
jezer
Na Šumavě vzniklo deset ledovcových jezer.
Dvě se postupně zanesla usazeninami a zcela
zanikla. Zbývajících osm se dochovalo a dodnes ukazují svou krásu a jedinečnost.
Levy Buddy – Labyrint z ledu
Příběh americké polární expedice vedené poručíkem A. W. Greelym patří k nejdramatičtějším v historii dobývání severního pólu.
Vjatrovyč Volodymyr – Ukrajinské 20.
století
Ross Steve – Střepy života
Strhující příběh o neskutečné vůli žít, příběh
malého chlapce, který zažil to, co by žádné dítě
v žádné době zažít nemělo.
Padevět Jiří – Krvavý podzim 1938
Průvodce zavede čtenáře na známá i méně
známá místa spojená s útoky henleinovců
a Freikorpsu na československé bezpečnostní
složky i civilisty na podzim roku 1938.
Gregor Rostislav – Pěšky okolo Československa
Sen, který trval 89 dní.
Kintzl Emil – Zmizelá Šumava 3
Po stopách zapomenuté šumavské historie.
Třetí a závěrečný díl dokumentární série. 
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Rozloučení s knihovnou
rá mi byla vždy nápomocna radou ve chvíli,
kdy jsem ji nejvíce potřebovala. Já jen mohu
doufat, že jsem důstojně navázala na její dvaceti čtyřletou práci, kterou v naší knihovně
odvedla.
Posledních 6 měsíců bylo pro mne osobně
velmi náročných. Hodně jsem přemýšlela nejen o tom, co mi knihovna a její čtenáři dali,
ale hlavně co jsem knihovně dala já, co jsem
ji chtěla ještě dát a co pro ni již nebudu moci
udělat. Jediné, co mne může mrzet je skutečnost, že můj nástupce již nebude mít možnost
pracovat na celý knihovní úvazek a navázat tak
na padesátiletou činnost svých předchůdců.
Vážení Vyšebrodští,
nejsem si jista, zda budu mít ještě příležitost se
s Vámi „svými čtenáři a přáteli knihovny“ rozloučit osobně. Proto jsem zvolila tuto možnost
poděkovat Vám všem, kteří jste se mnou strávili úžasných 17 let v knihovně a na knihovních
akcích. Byli jste skvělými čtenáři a skvělými
společníky, se kterými jsem mohla strávit příjemné chvíle. 17 let je dlouhá doba a já nelituji
ani jediné minuty, kdy jsem tuto práci mohla
vykonávat nejen pro sebe, pro Vás, ale hlavně
pro naše děti.

Vedení města učinilo rozhodnutí, se kterým
se bohužel jako knihovník se sedmnáctiletou praxí nemohu ztotožnit, a které považuji
za velmi nešťastné. Přijetí redukce celého knihovního úvazku na jeho polovinu navržené
organizační změny by pro mne znamenalo
popření nejen své vlastní práce sedmnácti
let knihovnické profese, ale také práce mých
předchůdců. Z knihovny tak odcházím s vědomím, že jsem vždy odváděla svou práci, jak
nejlépe jsem dovedla. Její zhodnocení, již nechám na Vás.

Práce v knihovně je velmi rozmanitá a knihovní komunita je natolik soudržná a kolegiální,
že ji budu jen s velkým smutkem opouštět.
Díky své práci jsem mohla potkat mnoho zajímavých osobností a lidí, kterých si nesmírně
vážím. Pro mne tou nejdůležitější z nich byla a je paní Alena Řičánková. Dáma každým
coulem, která se zasloužila o vybudování Vyšebrodské knihovny. Byla to právě ona, která
mne zasvětila do světa knihovní práce a kte-

Knihovna ve Vyšším Brodě bude existovat dál.
Jakou cestou se však bude ubírat, se ukáže
v budoucnu. Mne jen nezbývá, než popřát
nám všem i mému nástupci hodně štěstí. Vám
jsem chtěla poděkovat za krásná léta a popřát
Vám nejen pevné zdraví, ale hlavně hodně pohody v této zvláštní době. 
Děkuji.
Vaše
Romana Ouředníková

Oznámení
S ohledem na predikované ponížení finančních prostředků Jihočeského kraje
na dopravní obslužnost kraje v roce 2021
Vás informujeme o omezení dopravní
obslužnosti Vašeho města v drážní
dopravě s platností od 13. 12. 2020.

Číslo vlaku / Trasa
18802 / České Budějovice (9:04) – Rybník
(9:58)
18826 / Rybník (10:07) – Lipno nad Vltavou
(10:50)
8212 / Rybník (12:05) – České Budějovice
(12:57)
18827 / Lipno nad Vltavou (11:10) – Rybník
(11:51)
18804 / České Budějovice (11:04) – Rybník
(11:55)

Oceňování
bezpříspěvkových
dárců krve
O

ceňování bezpříspěvkových dárců krve
Českým červeným křížem má za cíl zvýšit
společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. ČČK již
více než půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve těmito vyznamenáními:
Krůpěj krve dostane každý dárce za první odběr přímo na transfúzní stanici.
Bronzovou, stříbrnou a zlatou medaili Prof.
MUDr. Jana Janského za 10, 20 či 40 odběrů
a Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů předává
příslušný oblastní spolek na slavnostním shromáždění.
Zlatý kříž ČČK 2. třídy se uděluje za 120 odběrů a předává se slavnostně na celokrajském
shromáždění.
Zlatý kříž ČČK 1. třídy se uděluje za 160 odběrů a předáván je na celostátním slavnostním
shromáždění.
Nejvyšším oceněním pro bezpříspěvkové dárce krve je plaketa ČČK Dar krve – dar života.
Uděluje se za 250 odběrů a předávána je
na celostátním slavnostním shromáždění.
Oblastním spolkem ČČK Český Krumlov je
v letošním roce oceněno 110 bezpříspěvkových dárců krve. Mezi nimi i naši spoluobčané
z Vyššího Brodu. Jelikož jsme vzhledem k vládním omezením nemohli uspořádat slavnostní
večer s předáváním ocenění, rád bych Vám
poděkoval touto formou.
Příslušné medaile či kříže budou samozřejmě
oceňovaným doručeny jiným, vhodným způsobem. 

BERNARDINUM s.r.o.
Klášter Vyšší Brod

Prodej
VÁNOČNÍCH RYB
PŘED FAROU
OD 21. – 23.12.2020
10:00 – 16:00

ŠIROKÝ SORTIMENT
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ
DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Za OS ČČK ČK
Kulík Micha,
předseda oblastní výkonné rady

Nepojede: od 13. 12. 2020 do 23. 4.
2021, pak od 4. 10. 2021 do 11. 12. 2021
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Druhý díl fotogalerie z akcí realizovaných od roku 2018 ve Vyšším Brodě.

...co se povedlo za poslední 2 roky

Revitalizace křížové cesty, VI. až X. zastavení.

Kompletní zateplení objektu čp. 315.

Kompletní zateplení objektu čp. 275.
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Autobusová zastávka naproti městskému úřadu.

Pravidelná každoroční údržba mobiliáře
turistických stezek, výkopové a odvodňovací
práce na Opatské stezce I.

x
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Stavba hřiště ve Studánkách a tepelné hospodářství
Vážení Vyšebrodští,
dovolte nám, abychom doplnily pár informací k článkům pana místostarosty Jana Straky
z říjnového čísla Vyšebrodského zpravodaje).
Jedná se o články „Stavba hřiště ve Studánkách
začne z jara“ (str. 8) a Zprávy z rady – Tepelné
hospodářství (str. 8)

a opatřen aktuálním položkovým rozpočtem.
Na drobné chyby v již dříve zpracovaném projektu jsme také upozornily v této fázi a následně opakovaně žádaly o jejich opravu ještě celý
následující rok.

Stavba hřiště ve Studánkách
S velkou radostí jsme si přečetly o tom, že stavba hřiště na Studánkách by se již na jaře roku
2021 měla konečně zrealizovat. Dokonce jsme
kvitovaly s povděkem, že jsme na tuto realizaci
jako město nakonec získali i dotaci. Co nás
však na tomto článku od pana místostarosty
mrzí? Nejspíše fakt, jak je poukazováno na hektické zpracování podkladů pro přiznání dotace
na výstavbu hřiště, jako by realizace této stavby
stála pouze na přiznání této dotace. Jsme totiž
přesvědčené, že k realizaci již mohlo dojít i bez
přiznané dotace, o kterou se mimochodem žádalo již v zimě 2019.

Druhý zádrhel se týkal kácení stromů. Na jaře
roku 2019 Město Vyšší Brod podalo žádost
o kácení stromů rostoucích na ploše určené
pro výstavbu hřiště. Odbor životního prostředí Městského úřadu Vyšší Brod žádost zamítl.
Na základě tohoto zamítnutí Městský úřad –
stavební odbor vydal rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně užití území Sportovní
hřiště Studánky. Což znamenalo, že by se stavba neuskutečnila. Dne 11. 7. 2019 na základě
informace o výše uvedeném zamítnutí na náš
podnět zastupitelé schválili odvolání Města
Vyšší Brod proti rozhodnutí Městského úřadu.
To bylo odesláno odvolacímu orgánu (Krajský
úřad).

Poslední dva roky se v procesu příprav na realizaci tohoto projektu nijak nepospíchalo,
a ze strany Města Vyšší Brod (jehož představitelem je pan starosta) nebo Městského úřadu Vyšší Brod (jehož představitelkou je paní
tajemnice) často docházelo, pro nás k nelogickým krokům, které vyznívaly spíše proti realizaci tohoto projektu. Musely jsme tak vynaložit hodně času a energie, abychom zástupce
Města Vyšší Brod přesvědčily k potřebným rozhodnutím, aby se tento projekt mohl nakonec
realizovat.

I přesto, že se vedla dlouhá debata o kvalitě
příslušných stromů a odvolávalo se i na odborníky, samo Město Vyšší Brod nejevilo zájem o oslovení odborníka na vypracování znaleckého posudku na kvalitu stromů. V srpnu
2019 jsme se rozhodly, že Městu Vyšší Brod
pomůžeme a soukromě oslovíme soudního
znalce (v oboru ochrany přírody se specializací
na hodnocení stavu dřevin, kácení a diagnostiku stromů) o přezkum kvality stromů na pozemku určenému k výstavbě hřiště a vyhotovení znaleckého posudku.

Dovolte nám tedy krátké shrnutí posledních
2 let. Jen na dovysvětlení, žádost na výstavbu
hřiště na Studánkách podávalo Město Vyšší
Brod. Příslušná rozhodnutí vystavoval Městský
úřad Vyšší Brod.

Výsledek soudně znaleckého posudku vyšel
v neprospěch kvality stávajících dřevin. Proto
je dne 1. 10. 2019 znalecký posudek dán k dispozici Městu Vyšší Brod jako podpůrný podklad k jeho odvolání proti nepovolení kácení
(13 zastupitelů souhlasilo, 2 se zdrželi).

První zádrhel přišel při hlasování o podání žádosti o dotaci na zasedání zastupitelstva dne
29. 1. 2019. Do grantového programu byly vedením města připraveny 2 projekty. Po přečtení pravidel dotačního titulu, jsme totiž zjistily,
že lze podat pouze jednu žádost. Na tuto skutečnost jsme před daným hlasováním všechny
kolegy upozornily. Prosadily jsme pak hlasování pro Studánecké hřiště. V tuto chvíli měl
být již dříve zpracovaný projekt zaktualizován

Zároveň jsme tehdy zjistily, že ke kácení stromů
na daném pozemku již v minulosti vydal kladné rozhodnutí o kácení dřevin Městský úřad
(v březnu 2017). Žádaly jsme paní tajemnici
o jeho předložení. Dne 17. 12. 2019 nám bylo
paní tajemnicí oznámeno, že toto rozhodnutí
existuje a že bude nejspíše zrušeno samotným
Městským úřadem (???). Tady jsme nechápaly,
proč by se tak mělo činit, neboť rozhodnutí

z roku 2017 bylo platné. Že by nevole tuto
stavbu realizovat?
Leden 2020. Zpětně se dovídáme,
že 7. 1. 2020 Městský úřad Vyšší Brod opravdu
zrušil své rozhodnutí o povolení kácení stromů
na Studánkách z března 2017 s odůvodněním,
že rozhodnutí nebylo po dobu dvou let využito
a vztahovalo se k jinému projektu?!? Zrušení
tohoto rozhodnutí se podařilo za 20 dní včetně
vánočních svátků, což je obdivuhodná rychlost
konání státní správy. A již dne 8. 1. 2020 toto
rozhodnutí Městského úřadu o zrušení rozhodnutí z roku 2017 nabylo právní moci. Tady pan
starosta učinil pro nás nepochopitelný krok. Jako představitel Města Vyšší Brod se vzdal práva
odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu,
který mu zrušil vydané platné rozhodnutí, jež
přitom umožňovalo dokončení stavebního povolení k realizaci hřiště. Doba pro odvolání proti rozhodnutí trvá dle zákona 15 dní počítáno
ode dne doručení, pokud se nevzdáte odvolání
dříve. V případě, že tak učiníte, již žádné další
kroky v této věci není možné činit. Že by další
nevole tuto stavbu realizovat?
Poté se již čekalo na vyjádření Krajského úřadu v odpovědi na odvolání Města Vyšší Brod.
Ten nakonec rozhodl ve prospěch odvolání,
tj. povolil pokácení stromů a stavební řízení
vrátil zpět na Stavební odbor Městského úřadu
ve Vyšším Brodě s rozhodnutím o znovuobnovení řízení a nápravu chyb, které se ve stavebním řízení udály.
Od jara byl tedy prostor zajistit vše potřebné
v rámci náprav ve stavebním řízení, aktualizaci
položkového rozpočtu a odstranění drobných
chyb v projektu. Pokud by vedení města s realizací hřiště v tomto roce počítalo, mělo by vše
potřebné k výběrovému řízení na dodavatele
již připraveno a samotné výběrové řízení již vypsáno. Tato poslední fáze tedy letos proběhla
jen díky tomu, že nám dotace byla dodatečně
přiznána.
Je jen smutné, že od prvního plánování s občany Studánek po realizaci uplyne dlouhých
10 let. 
Za VIZI
Romana Ouředníková
a Lucie Jarošová, dne 19. 10. 2020.

Jak redakce uvedla již na str. 6 v tomto vydání, obrátila se na zastupitelky města, jako autorky dodaného článku, s tím, že počítá s vydáním
jejich příspěvku v prosincovém čísle Vyšebrodského zpravodaje a zároveň šéfredaktor žádal o zkrácení z důvodu úspory prostoru ve zpravodaji pro další informace. Články bývají průměrně v rozsahu 2 – 3 tisíc znaků.
Postupovali jsme dle tiskového zákona dle § 4a povinni poskytovat přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů
zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávního celku a toto dle § 11 odst.1 písm. a) do 3 měsíců
ode dne doručení tohoto sdělení.
Na dvě výzvy k řešení vydání článku nedorazila šéfredaktorovi žádná reakce. Dle plánu tedy článek vydáváme, resp. jeho první část.
Na základě informací v článku byly místostarostovi položeny otázky, které budou zveřejněny v příštím vydání zpravodaje společně
s druhou částí článku zastupitelek. 

Za redakci
šéfredaktor Karel Troják
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Pohled (do) minulosti

1911 byl tento dům přestavěn, štít byl zbourán
a střecha byla vystavěna podélně s náměstím.
Tím i neznámá malba zanikla. Poslední dům,
před zaústěním někdejší Panské ulice (dnes
Míru) do náměstí je čp. 81 (dnes Nguyen Thi
Luong). Zde měl obchod kupec Josef Dolzer,
který je na řadě pohlednic z počátku 20. století
uváděný jako jejich nakladatel.
Na dolním konci náměstí pořídil v roce 1902
fotograf Emil Prietzel ze Steyru v Horních Rakousích snímek jeho západní strany. Vlevo
z kraje je dům čp. 77, hostinec K. Preinfalka „Zur blaue Traube“ (U Modrého hroznu).
Kromě restaurace byl v domě i taneční sál.
V letech 1954 – 1955 se vážně uvažovalo o
přestavbě domu na divadlo – kulturní dům.
To se ukázalo jako nevhodné a kulturní dům se
později postavil na volné parcele v ulici Míru.
Dům nějaký čas sloužil jako sídlo místní organizace komunistické strany, později jako ředitelství Strojní a traktorové stanice a pak i jako
výrobna Jihočeských dřevařských závodů.
V roce 1980 byl zbořen a rok na to byl nahrazen novostavbou bytovky čp. 77. Na hostinci
je velmi dobře patrná petrolejová lampa pouličního osvětlení. Další takové lampy jsou při
detailní prohlídce snímku patrné ještě na rozích domů čp. 174 a 81. Dalo by se říci, že byly
tyto lampy vyfoceny na poslední chvíli. V roce
1904 totiž uzavřelo město Vyšší Brod smlouvu
s firmou I. Spiro & Söhne, papírny v Českém
Krumlově a Větřní o dodávce elektřiny z jejich
nově vybudované elektrárny u Vyššího Brodu.
Ve městě pak bylo zřízeno elektrické veřejné
osvětlení. Vedle domu čp. 77 je dům čp. 78.
Jeho pravá část s prodejnou bude v roce 1911
oddělena a dostane vlastní čp. 174 (dnes pro-

dejna U Preclíčků, SJM Ivan a Marta Dlaskovi).
Prodej toxického a léčivého zboží převezme
pan Franz Wiltschko a bude zde provozovat až
do konce 2. světové války drogerii. V levé části ve vlastním čp. 78 (dnes herna Bonver, SJM
Nguyen Trung Hung a Nguyen Thi Ngoc Chau)
byl hostinec Zum Prinz Karl (U Prince Karla).
Dále je na snímku vidět budova měšťanského pivovaru čp. 79 (dnes SJM Miloš a Jaroslava Dvořákovi). Jeho zadní hospodářská část
bude v roce 1964 zbořena, aby uvolnila místo
plánované výstavbě panelových domů. Vedle
měšťanského pivovaru je zachycen dům čp.
80 (dnes Komerční banka, SJM Evžen Králík
a Ivana Černá, Jan Zima). Je v podobě se štítem do náměstí a příčnou střechou. Na štítě
je patrná nějaká malba v podobě jakési konve
nebo předmětu, který se mi však nepodařilo
zatím lépe identifikovat. Nejpozději do roku

Druhá pohlednice je z období 1911 – 1916
a pochází od vyšebrodského fotografa Josefa
Kashofera. Bohužel se jedná o světlotisk a ne
reálnou fotografii. Vzhledem k větší zrnitosti
to neumožňuje z pohlednice zvětšovat velké
detaily. Dolní stranu náměstí vidíme od domu
čp. 81 vzhůru. Hned na tomto domě je pod
střešní římsou vidět elektrické vedení, které
tímto způsobem obkružovalo celé náměstí. Na rohu domu je vpravo pod okny patrná
i lampa elektrického pouličního osvětlení.
Sousední dům čp. 80 zde vidíme po jeho přestavbě a ubourání štítu do náměstí. Na domě
čp. 174 je nově umístěna reklamní cedule drogerie pana Wiltschka, kde lze zakoupit i benzín
a střelný prach. 
J.Anderle,
www.vyssibrod-historicky.cz
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Chceme spolu sportovat
S

oučasná situace nepřeje žádnému kolektivnímu sportu, ale věříme, že již brzy se
vše vrátí do normálu.

Za výrazného přispění Jihočeského kraje jsme
pro děti pořídili travní lyže, které jsme si ještě
bohužel nemohli užít plnými doušky. První
pokusy nás zavedly na mírné svahy kolem
Vyššího Brodu a pocity dětí byly velice příjemné. V současné době čekáme na rozvolnění
pandemických opatření abychom měli možnost vrátit se s dětmi do tělocvičny a zároveň
vyhlížíme příchod zimy.
Jestli Vás láká se k nám připojit plánujeme
pro zimu 20/21 sjezdové lyžování, běžky, výlety po okolí a kolektivní hry v tělocvičně.
V případě zájmu mě stačí kontaktovat, rád
Vás budu informovat o plánovaných akcích
a výhodách pro spolek (J. Nosek 724 290 598).
Děkuji všem našim partnerům za podporu
našeho spolku v roce 2020 a doufáme v pokračování spolupráce v příštím roce. Rád
bych poděkoval především Městu Vyšší Brod,
Jihočeskému kraji, firmám Pavelec s.r.o., Lipno
servis s.r.o. a ostatním. 

Za Ski team MoNo
Jaromír Nosek

Město vysázelo stromky za nové občánky
V letošním roce město založilo novou
tradici sázení stromů za nové občánky.
Původní myšlenka, že by si zájemci z řad
rodičů vysadili svůj strom sami, díky
omezením volného pohybu padl. Přesto
budou mít možnost si pro svou ratolest
jeden ze stromků alespoň vybrat.
„Nápad sázení stromků za nové občánky jsem
v loňském roce konzultovat s odborem životního prostředí. Chtěl jsem, aby město založilo
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novou tradici, která je smysluplná a má i své
kouzlo,“ přibližuje místostarosta Jan Straka
zrod myšlenky. Společně s odborem životního
prostředí byla jako nejvhodnější místo pro
první sázení křížová cesta na poutní místo
Maria Rast.
„Původně jsme chtěli sázet již během jara,
ale omezení volného pohybu nám plán znemožnila. Rodiče jsme oslovili, že budou mít
možnost stromek vlastnoručně zasadit během

podzimu. Ale bohužel se situace opakovala,“
dodává Jan Straka s tím, že stromky zasadili
pracovníci technických služeb a odboru životního prostředí ve spolupráci s odbornou
firmou. „Rodiče ale budou mít možnost si alespoň vybrat jeden ze stromů, který se jim bude
líbit a při procházce si ho označit. O všem byly
rodiny, které projevily zájem, informovány,“
doplňuje ještě Straka.
Až situace dovolí, má v plánu místostarosta
rodiny na místo pozvat a společně stromky
označit způsobem, který zajistí dlouhodobou
životnost. Z jara by pak mělo dojít k sázení dalších stromů za nové občánky, kteří se narodily
v letošním roce. 
redakce

Co nám rok dal, co nám rok vzal…

I

přes těžkosti, se kterými jsme se všichni letos
potýkali, můžeme být s uplynulou sezónou
na hradě Rožmberk spokojení. Protože hrad je
návštěvníkům přístupný téměř celý rok, opatření související s nemocí COVID nás zbrzdila
už na začátku roku.
Nejisté období jarních měsíců jsme tak využili k různým údržbovým pracím, drobným
opravám a hlavně jsme finišovali s přípravou
na otevření věže Jakobínky. První návštěvníky
jsme na věži mohli provést 25. května a Jakobínka se stala zcela očekávaně obrovským
lákadlem. Po 169 schodech až k ochozu za letošní krátkou sezónu vystoupalo na 8.000
návštěvníků. Zájem turistů nás vlastně ani tak
moc nepřekvapil. Jakobínka se těšila zasloužené mediální pozornosti už od počátku projektu výjimečné rekonstrukce, která probíhala
za pomoci dobových technologií, a mnoho
příznivců se nemohlo dočkat, až se budou
moci na Jakobínku reálně podívat.
Letošní složitá situace přivedla nepochybně
mnohem více turistů do regionu, takže i hrad
Rožmberk se těšil zvýšenému zájmů a na hrad
i přes zkrácenou sezónu zavítalo o 5.000 návštěvníků více než v loňském roce.
Díky hygienickým omezením byla organizace
návštěvnického provozu mnohem náročnější než obvykle. Po část sezóny jsme museli
množství účastníků v prohlídkách redukovat,
ale i přesto jsme dokázali provést přes 50 000
návštěvníků.
V červenci a srpnu pokračoval cyklus S hostem na Rožmberku a návštěvníci mohli strávit
večer na hradním nádvoří ve společnosti reportérek Lenky Klicperové a Markéty Kutilové
a také socioložky Jiřiny Šiklové. Připojili jsme
se k tradiční Hradozámecké noci a návštěvníci

měli možnost vydat se kromě hlavní prohlídkové trasy po setmění také na věž Jakobínku.
Také jsme připravili výstavu ke 400letému
výročí získání rožmberského panství rodem
Buquoyů. Letošní provoz jsme museli ukončit
už k datu 12. října, ale pokud to bude možné,
nabídneme zimní prohlídky okruhu Soukromé pokoje.
V tuto chvíli se na hrad opět vrací restaurátoři.
Pokračujeme v rehabilitaci původní barevnosti místností někdejšího Buquoyského muzea.
Nyní začínají práce v Křižácké galerii, které budou pokračovat v dalších místnostech hlavní
prohlídkové trasy. Křižácká galerie bude pro
návštěvníky zcela jistě velkým překvapením,
protože její nyní bílé stěny dostanou zpět svůj
červený tón.
Přestože nám letošní rok vzal pár měsíců
ze sezóny, naopak jsme mnohé získali. Dostali
jsme čas, který jsme mohli plnohodnotně
využít k jiným pracím a činnostem, než je obvyklé. A co víc? Náročná sezóna mimořádně
prověřila celý tým hradu včetně sezónních
průvodců.
A vědomí toho, že všichni, kteří se starají
o hrad i návštěvníky, jsou ochotni nadstandardně pracovat a vydat se ze všech svých sil,
tak jak to bylo letos často nutné, je ta největší
hodnota, kterou můžeme mít a kterou nám
letošní nestandardní rok dal. Všem proto patří
velký dík a uznání.
Za tým hradu Vám přeji hlavně pevné zdraví
a optimismus a těším se na shledanou na hradě Rožmberk. 
Andrea Čekanová,
kastelánka
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Vážení čtenáři, zástupci obce Přední Výtoň nedodali příspěvky do tohoto čísla Vyšebrodského zpravodaje. Z toho důvodu vydáváme
pouze články občanů Přední Výtoň a krajského zastupitele.
Redakční rada

Chceme u nás druhé Lipno?
Dnes se rozhoduje o budoucí tváři obce
Už poměrně dlouho se v Přední Výtoni odehrává střet mezi křídlem zastupitelů v čele se
starostou a rostoucí skupinou místních, kteří
odmítají, aby se naše poklidná obec otevřela
masivní developerské výstavbě. Překotný přerod sousedního Lipna ve středisko turistického průmyslu je pro nás varováním, abychom
všechny plány na další rozvoj svého bydliště
obezřetně zvažovali – a stejný přístup žádáme i
po svých zastupitelích.
Kritické hlasy ohledně tvorby nového územního plánu (ÚP) poukazují na přístup starosty,
který přiměl zastupitele souhlasit s jím doporučeným architektem, přestože si obec mohla
dojednat vytvoření ÚP zdarma odborem územního plánování v Českém Krumlově. Výsledkem je, že v návrhu ÚP se objevily lokality
s možností výstavby objektů vyšších, než je
stávající zástavba v obci.
Proti sobě stojí dvě koncepce: rodinné domy
versus bytové domy, o něž mají takový zájem
developeři. Jako varování může sloužit případ
investora, který před pár lety zakoupil od obce

parcelu o rozloze asi 1.000 m2 ke stavbě rodinného domu. Stále se však snaží postavit na něm
tři domy o čtyřech bytových jednotkách.
Obdobný problém hrozí při zamýšleném
prodeji pozemků Pod Rytířovými. Původně
na nich měly vyrůst rodinné domy pro nové
občany Přední Výtoně, a zajistit to měla příslušná územní studie. Jenže ta aktuálně není účinná. Pokud zastupitelé co nejrychleji
neodhlasují, aby nabyla účinnosti, mohou
potenciální kupci na parcelách postavit i několik vysokých apartmánových domů.
Starosta opakovaně tlačí na urychlený prodej
zmíněných pozemků. Přestože někteří zastupitelé namítali, že se teď prodávat nemají, nebo
ne všechny, v zápise tyto připomínky chybí
a usnesení vyznívá, jako by vedení obce prodej již schválilo. Klíčovou pochybnost o smyslu
prodeje starosta odmítá: obec prý potřebuje
financovat výstavbu nové čističky odpadních
vod a další investice v obci.
Je však další, velkokapacitní čistička nutná?
Spolu s nynější by zvládly vyčistit odpadní
vody pro více než 1100 obyvatel.

To několikanásobně převyšuje počet občanů
Přední Výtoně a těžko lze věřit starostovu argumentu, že nových stálých obyvatel tolik a tak
rychle přibude. Komu vlastně taková investice v řádu desítek milionů korun prospěje?
Určitě ne místním, kterým se nezanedbatelně navýší vodné a stočné. Zastupitelé by ještě
měli zvážit, zda nepodpořit původní záměr
přebudovat a rozšířit nynější čističku a novou
část uvádět do provozu jen v rekreačním období.
Zastupitelé mají hájit zájmy nás, kteří tu žijeme,
a to platí i pro starostu. Má-li skutečně na zřeteli
blaho obyvatel Přední Výtoně, proč vypověděl
smlouvu s vydavatelem Vyšebrodského zpravodaje? Znelíbilo se mu, že časopis publikoval
informace, které rozporovaly činy a tvrzení zastupitelstva a zejména jeho samotného?
Ještě je čas zabránit nevratným změnám v charakteru naší malé obce. Chce to „jen“ víc se
zajímat o dění kolem nás a přemýšlet nad důsledky kroků přijímaných zastupiteli. 
Ing. Simona Křížová,
občanka obce

Kolik budeme v budoucnu platit za vodné a stočné?
N

a posledním zasedání zastupitelů se také
řešila čistička odpadních vod pro Přední Výtoň. Zastupitelé schválili zrušení dotace
obce na vodné a stočné ve výši 153.350 Kč,
cena za vodné a stočné pro příští rok stoupne
na 76,80 Kč za 1 m3, což se dle odhadu starosty promítne ročním zvýšením zhruba 350
až 400 Kč na osobu.
Na jednání pak byli přizváni zástupci firmy
ČEVAK, která spravuje vodovod a kanalizaci
v obci. V současné době je provozována čistička, která má kapacitu přes 400 obyvatel,
ale fakticky je do ní napojeno jen 110 stálých
obyvatel obce. Tato čistička podle hodnocení
odborníků sice není v nejlepším stavu, ale pro
trvale žijící obyvatele svou kapacitou stále vyhovuje. Horší je to v rekreační sezóně, kdy jsou
naplněny ubytovací kapacity, a přechodně se
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zvyšuje odběr vody a tedy i množství splaškové vody. Zástupci ČEVAK sdělili, že obcí byl
dán požadavek na zpracování návrhu na řešení
intenzifikace čističky, které bude vyhovovat
pro 720 obyvatel.
Na základě toho byly předloženy varianty, kdy
podle levnějších z nich se zachová stávající
čistička, a vedle se postaví zcela nová, o menší
kapacitě pro asi 360 obyvatel. Podle nejdražší
navržené varianty by se postavila zcela nová čistička odpadních vod se dvěma linkami,
každá s kapacitou pro 360 obyvatel. Myšlenka
je taková, že mimo rekreační sezónu poběží jen
polovina čističky a druhá bude sloužit jen v letním období, kdy je v obci hodně rekreantů.
Hlavní otázkou je, zda obec má potřebu budovat novou ČOV s tak velkou kapacitou ze svých

prostředků – to snad jen v případě, že by se
schválil územní plán podle návrhu z konce minulého roku s ambiciózním návrhem rozšíření
stavebních ploch v obci.
Podle mého propočtu by se cena, kterou budeme platit za vodu při stavbě zcela nové čističky, mohla vyšplhat až ke 150 Kč za 1 m3. A to
jen díky tomu, že v naší obci stále rostou nové
nemovitosti pouze pro rekreační ubytování
a nepřibývají noví občané, pro které je možné
čerpat dotace.
Budeme platit dvojnásobnou cenu za vodu
jako daň za to, že dovolíme stavbu velkých
rekreačních objektů? 
Regina Houšková,
bývalá starostka obce

Co se děje na pravém břehu Lipna?
Rizika prodeje obecních pozemků a výměna
obecního zpravodaje
Stane se z Přední Výtoně další centrum
turistického ruchu podobné Lipnu nad
Vltavou? Záležet bude na tom, jak se
zastupitelé postaví k zástavbě na jednotlivých místech. A proč už si toto
ve Vyšebrodském zpravodaji nepřečtou
občané Přední Výtoně?
Zvolením do krajského zastupitelstva jsme
získali zákonné právo vystupovat na zasedání zastupitelstva kterékoli obce v regionu.
Z Přední Výtoně jsem získal informace o několika problémech, se kterými se obec potýká. Rozhodl jsem se chopit příležitosti a vydal
se vyzkoušet tuto možnost právě zde.
Jedná se se svými zhruba 200 obyvateli o malou obec, ale protože do jejího katastru patří
celý jižní cíp CHKO Šumava, obecní zastupitelé rozhodující o územním plánu mohou
zásadně ovlivnit zdejší přírodu. A stejně jako
v mnohých dalších obcích v okolí, se v Přední Výtoni dění točí hlavně okolo turistického
ruchu. Jak to zařídit, aby Výtoň neskončila
jako Lipno se svými apartmánovými domy
a zábavními parky, a zachovala si ráz malé
šumavské vesnice?

Základem k prevenci podobného vývoje je
informovanost zastupitelů o závažnosti jejich
rozhodnutí. V lokalitě Pod Rytířovými existovala tzv. územní studie, která zaručovala,
že se tam budou moci postavit jen rodinné,
a nikoli velké bytové domy sloužící jako turistické ubytovací kapacity, jako je známe právě
třeba z Lipna. Tato územní studie ale byla pro
rozpor s platným územním plánem zrušena
a stavbě „bytových“ domů dnes nic nebrání.
Obec ovšem již v minulých týdnech vybrala
kupce pro rozparcelované pozemky v této
lokalitě! Považoval jsem za nutné zastupitele
upozornit, jak by jejich prodej mohl dopadnout. Zůstává otázkou, do jaké míry to zohlední při svém rozhodování.
Dalším zajímavým bodem k diskuzi se stal tento zpravodaj, který byl dosud do Přední Výtoně také distribuován, a kde měla obec svůj
příslušný prostor. Pan starosta se ale rozhodl,
že spolupráci ukončí a domluví se místo toho
s městysem Frymburk. Zřejmě ani toto číslo
se občanům Výtoně již do rukou nedostane.
Podivné na tom je především odůvodnění.
Prý byly zveřejňovány texty, které starosta
vnímal jako kontroverzní, redakce nedostatečně respektovala jeho názory a obecní zpra-

vodaj má prý sloužit k tomu, aby informoval
hlavně o úspěších obce, nikoli konfrontacím
mezi různými názorovými proudy.
Zde je třeba namítnout, že obecní zpravodaje nejsou ani k tomu, aby slepě poslouchaly
názory politické reprezentace, ale mají zachovávat co největší nestrannost, protože jde
vlastně o veřejnoprávní média. Cituji Manuál
pro dobré radniční periodikum od organizace
Oživení, kde lze nalézt i mnoho další inspirace
pro toto téma: „Střet zájmů nastává tehdy,
jestliže má člen vedení samosprávy přímý vliv
na obsah periodika tak, že může ovlivňovat,
zda se o jeho práci a činnosti bude referovat
objektivně nebo deformovaně v jeho prospěch.“ Celý zpravodaj vyměnit pro nesoulad
v osobní rovině považuji za ukázkový příklad
toho, jak se tento střet zájmů může projevit.
Pravdivé a nestranné informování veřejnosti
a stejně jako ochrana přírody patří mezi naše
přední zájmy, proto budeme dění (zdaleka nejen) v Přední Výtoni dále sledovat. 
Dan Leština
člen zastupitelstva Jihočeského kraje, Piráti
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Degustace a prodej čokolád

Základní škola Vyšší Brod

přijme do školní jídelny kuchařku

– Marcela Krčálová

na částečný, po domluvě případně na celý úvazek.
• nástup možný dle dohody
• finanční ohodnocení dle platných tabulek
• prázdniny volné
• perspektiva dlouhodobého zaměstnání a profesního růstu
• práce v příjemném kolektivu i prostředí

Vážení příznivci čokolády Jordi´s,

vzhledem k současné situaci je složité sejít se a společně si vychutnat
nejen stálice čokoládovny Jordi´s, ale hlavně jejich novinky.
Přesto je možné dopřát si to potěšení z chutí nejen samotných
kakaových bobů. Pro aktuální nabídku a objednání pište či volejte:

Kontakty:
ředitelka ZŠ Vanda Kotálová:
kotalova@zsvyssibrod.cz, 721 067 233
ved. ŠJ A. Reichensdörferová:
reichensdorferova@zsvyssibrod.cz, 721 120 707

marcelakrca@seznam.cz, tel: 777 990 895.

Řádková inzerce

Smrk

Ceník:

151 - 250 cm

do 150 cm

rozměry

200 Kč

150 Kč

100 Kč

cena s DPH 15%

173 Kč

173 Kč

131 Kč

87 Kč

cena bez DPH

Městské lesy Vyšší Brod

Smrk

251+

200 Kč

v roce 2020

Smrk

100 - 200 cm
? Kč

Borovice

Jedle korejská

Stromky budou prodávány 15. – 16. 12. 2020
od 15.00 do 18.00 hod.v areálu městské kotelny.
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• Koupím domek, byt i před opravou
nebo pozemek s výhledem t. 603 442 474

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 15. 12. 2020 do 12 hodin.

Parkovací karty 2021
N

íže vyplňte formulář a následně odešlete mailem na: mp@mestovyssibrod.cz nebo vhoďte
do poštovní schránky Městského úřadu Vyšší Brod, Míru 250.

VÝDEJ KARET osobně nebo po telefonické dohodě se strážníky.
Adresa: služebna Městské policie, Míru 194 (spodní budova MěÚ)
Termín: 2. 12. 2020 – 27. 1. 2021 vždy ve středu od 15:00 do 17:00 hod.
Kontakt: mp@mestovyssibrod.cz, tel.: 724 336 986
PŘI VÝDEJI DODRŽUJTE STANOVENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA!
Poplatek:
100 Kč (žadatel má trvalý pobyt ve Vyšším Brodě)
500 Kč (žadatel má trvalý pobyt mimo Vyšší Brod)
Platba za kartu proběhne v hotovosti na místě. 

zde prosím odstřihněte

ŽÁDOST O PARKOVACÍ KARTU 2021
1. žadatel

2. žadatel

Jméno
Příjmení
Adresa trvalého pobytu
Telefon
RZ vozidla
Značka vozidla (např. Mazda)

Datum: ....................................................................

Podpis: ....................................................................

