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Rozšířeno o příspěvek města Rožmberk nad Vltavou

 Promítání festivalového
filmu

Život začíná po 100
16. 11. 2017, 18.00 hod.,
Klub pod kinem
Více na str. 3

 Pohádkové středy

Výšlap s dobrým úmyslem
aneb čištění turistických stezek

Kloboučkový fantom
22. 11. 2017, 16.00 hod.
Klub pod kinem
Vstupné 50,– Kč

Sobota 11. 11. 2017, 10.00 hod.
Sraz před Turistickým informačním centrem Vyšší Brod
Symbolické zamykání turistických stezek na Vyšebrodsku
Doprava účastníků zajištěna, malé občerstvení a závěrečné posezení u ohně s opékáním.

 Slavnostní koncert ZUŠ

Prosíme zájemce o účast, aby se z organizačních důvodů předem přihlásili na těchto
kontaktech: 380 746 343, 724 386 266 nebo jstr.vb@gmail.com. 

60. výročí pobočky Vyšší Brod
30. 11. 2017, 17.00 hod.
sál kina

Aktivity žáků Základní školy
ve školním roce 2016/2017
Vážení a milí čtenáři!
Chtěl bych Vás seznámit s novinkami a inovacemi týkajícími se
vydávaní zpravodaje,
které chystáme do budoucna nebo které
jsou již na pořadu dne
nyní. V minulém měsíci redakce zpracovala
nový statut Vyšebrodského zpravodaje,
který již schválila rada města. Důležitou
změnou, kterou přináší, se týká samotné
tvorby tohoto periodika. Byla rozšířena redakční rada, která bude mít nyní pět členů.
Zatím byl jmenován jeden nový člen, pan
Rudolf Herčík, který se podílel již na tomto
čísle zpravodaje. Dále bude jmenován ještě
jeden nový člen.
Máme připraveny i další novinky, které se
týkají obsahu jednotlivých vydání. Na změnách obsahu redakce pracuje už delší dobu, ale většina z nich se projeví až v novém
roce. Chtěli jsme především počkat na složení nové redakční rady a novinky konzultovat se všemi členy. Plánujeme zavedení
nové rubriky „Téma měsíce“, dále chceme
v příštím roce vydávat rozhovory s členy
zastupitelstva, které by dle předběžného
plánu měly i své audiovizuální verze. Dále
chceme např. navázat užší spolupráci s obvodním oddělením Polici ČR, které by informovalo i činnosti na katastru naší obce.
Novinkou, která se týká již tohoto vydání,
je online verze zpravodaje. Na webu města
budou i nadále k dispozici ke stažení pdf,
díky kterým jste zvyklí si stahovat elektronické verze tištěných vydání. Od nynějška
ale na webu města budou čistě online
články z jednotlivých vydání, které budou
obohacena bonusy. Některé články např.
vyjdou rozšířené nebo u nich naleznete více fotografií nebo i krátká videa. O dalších
případných novinkách Vás budeme informovat. 
Příjemné čtení Vám přeje


Jan Straka,
za redakci VZ

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestu
mého manžela Petra Zlateva.
Vám všem hluboký dík.
Manželka a děti
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Vážení rodiče,
pro žáky ZŠ organizujeme velké množství různorodých akcí. Jejich uskutečnění se neobejde
bez nutných nákladů. Chtěli bychom Vás informovat o tom, že na akce níže uveřejněné škola
vynaložila ve školním roce 2016/ 2017:
– pro žáky ZŠ 113.324,– Kč, což činí
472,– Kč na jednoho žáka
– pro žáky MŠ 25.579,– Kč, což činí 320,– Kč
na jedno dítě
Exkurze a návštěvy výstav:
Co se u nás povídalo – výstava objektů
z recyklovatelných materiálů v budově KÚ
v Č. Budějovicích
Návštěva úřadu práce – 9. třída
Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví
Návštěva knihovny
Středisko ekologické výchovy Stožec 2.B
Stezka korunami stromů
Návštěva Dne dětí na Olšině
Dobrodružství s technikou
Besedy:
Besedy k volbě povolání se zástupci SŠ
Besedy v knihovně
Beseda s panem Anderlem o regionu
nad starými fotografiemi V. Brodu
Zločin mezi dinosaury – besedy
se spisovatelkou Smolíkovou
Beseda „Závislosti na drogách“
– ve spolupráci s CPDM
Beseda na téma „Prevence těhotenství“
pro 8. třídu
Výukový program „Moje cesta na svět“
pro 4. třídu
Žákovská vystoupení:
Besídka pro rodiče – 1. A
Besídka pro rodiče – 2. B
Besídky pro rodiče – školní družina
Besídka pro pečovatelský dům
Návštěvy divadelních představení:
Etiketa pro sígry –Malé divadlo Č. Budějovice
5., 6., 7. 8. a třída
Řím – legionáři – gladiátoři v tělocvičně školy
pro 1. i 2. stupeň
Vyšla hvězda nad Betlémem – Městské
divadlo Český Krumlov 1. – 4. třída
Kdo číhá na netu – celá škola
Saturnin – večerní představení JD
– zájemci z 9. třídy
Jak šlo vejce na vandr – 1. – 4. třída v kině
společně s MŠ
Listování s L. Hejlíkem – Šmodrcha
– 1. a 4. třídu
Jak být klukem, jak být holkou – pro 2. stupeň
Staré pověsti české – Pernštejni – celá škola
Soutěže a olympiády:
Krumlovská Porta
Jihočeský zvonek

Turnaj ve florbale
Turnaj ve vybíjené
Turnaj v sálové kopané
Výtvarná soutěž ve spolupráci s knihovnou
Vyšebrodská sportovní olympiáda 1 st.
Vyšebrodská sportovní olympiáda 2. st.
Matematický klokan
Pythagoriada 5. a 8. tříd
Matematická olympiáda žáků 5.tříd
Biologická olympiáda
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Dětská porta
Jiné akce školy:
Jazykový kurz angličtiny s rodilým mluvčím
Zájezd do rakouského Lince
Zdobení vánočních stromečků ve spolupráci
Infocentrem VB
Multikulturní svět kolem nás – workshop
Projektový den pravěk – 2. A
Výtvarné dílny s ateliérem TVOR
Filmová a muzikálová hudba – koncert
Pečení perníčků – projektový den pro 2. B
Karel IV. a já – storytelling
Projektový den – Vánoční dílny
a Den otevřených dveří
Vánoční koncert – 1. i 2. stupeň tělocvična
školy
Zimní radovánky – spolupráce 1. – 9. tříd
+ žáci 2. – 4. tříd
Výroba odznáčků a záložek – workshop ICM
Č. Krumlov
Projektový den „Den zdraví“ pro 1. + 2. stupeň
Planetárium ve velké tělocvičně
– pro 1. –5. třídu
Projektový den „Povolání našich rodičů“ – 2. B
Den bláznivých účesů
Klíče k tajemství školy – setkání s budoucími
prvňáčky
Mikuláš
Týden knihoven – ve spolupráci s knihovnou
Projekt ve spolupráci s knihovou „Děti čtou
dětem“
Návštěva předškoláků v 1. třídách
Pasování prvňáčků na čtenáře
– ve spolupráci s knihovnou
Fotografování žáků
Kurz dopravní výchovy
Ukázka country tanců
Už jsem čtenář – příprava papíroviny
Den dětí na Olšině
Liga proti rakovině
Veslování s Václavem Chalupou v loděnici
na Lipně
Návštěva stezky v korunách stromů
Přírodovědná vycházka okolím V. Brodu
ve spolupráci se „Státními lesy“
Rafting po Vltavě s rodiči – akce pro 1. třídu
Školní výlety:
– individuální výlety tříd. 

Po šedesáti letech klášter opět chová ryby
Jiřího France: „Chov ryb byl pro kláštery téměř nepostradatelnou součástí jejich hospodářského systému, protože mnichy zásoboval
masem chladnokrevných zvířat, na které se
nevztahovala postní přikázání. Ve středověku
tvořily postní dny více než polovinu roku.“
Obecně lze říct, že kláštery nikdy nebylo možné chápat jen jako duchovní centra regionů,
ale nutně i jako centra hospodářská. Pokud
přičteme správu dalšího majetku, jako jsou
například lesy, jednalo se vždy o významné instituce v této oblasti. Nejenže se tedy podílely
na kultivaci životního prostředí, ale dávaly také lidem práci. V tomto směru se snad ve Vyšším Brodě už blýská na lepší časy. 
jstr
Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

Péče o vlastní rybníky a chov ryb patřil
ke klášteru po celá staletí, navíc se jednalo vždy o velmi důležitou součást jeho
hospodaření. Nyní se chov ryb do vyšebrodského kláštera po dlouhých letech
vrací. S tím se znovu otevřela ve Vyšším
Brodě i možnost koupit si přímo od chovatele živé ryby. Největší zájem o čerstvé
ryby mají místní obyvatelé a návštěvníci
z blízkého okolí. Nabízí se ale i další možnosti. Cisterciácké opatství se díky této
nové nabídce může stát i oblíbeným cílem gastroturistů.
Velké investice do navráceného majetku
Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě je v poslední době místem, kde se stále něco děje a neustává se v postupné opravě majetku,
který byl řádu nedávno konečně navrácen.
Velké investice a spousta provedené práce je
vidět především na samotném areálu kláštera.
Každý, kdo jej navštíví, byť jen po pár měsících, vždy objeví další zvelebenou část této
architektonické perly jižních Čech. Obnova se
ale netýká jen objektů samotného kláštera,
týká se i hospodářské činnosti, díky čemuž se
opatství může postupně na Vyšebrodsku stát
i významným zaměstnavatelem.

Čerstvé ryby koupíte každý pátek
Jednou z oblastí, která se opět rozvíjí a zájem
o ní se neustále zvyšuje, je chov a prodej ryb.
Návrat k této činnosti ale skutečně nebyl jednoduchý. Představa, že mniši obohatili svůj
jídelníček a začali s prodejem okamžitě po navrácení rybníků, je lichá. „Restituovali jsme 22
hektarů rybníků, které se nachází především
na Vyšebrodsku, ale ten největší máme v Pláničce u Černé v Pošumaví. Všechny rybníky
jsme nejdříve opravili, investice to byla opravdu velká,“ řekl redakci videozpravodaje města
převor kláštera Jan Justin Berka.
S prodejem začalo klášterní rybářství chvíli
po skončení letních prázdnin. Zájemci o čerstvé ryby si mohli ze stánku v blízkosti Rožmberské brány kláštera odnést kvalitní úlovek
poprvé 9. září. Od té doby pak každý pátek
od 13 do 16 hodin. Prodej bude probíhat během celého roku s tím, že v čase Vánoc bude posílen a ryby budou nabízeny i přímo
na vyšebrodském náměstí. V široké nabídce
si je možné vybrat z kaprů, pstruhů duhových, sivenů amerických, línů a amurů. „Zájem
se neustále zvyšuje, nejvíce si zákazníci přejí
pstruha duhového,“ prozradil Jiří Toncar, vedoucí rybářství.
Návrat tradice
Chov probíhá tradičním způsobem tak, jak
tomu bylo po celá staletí. Nejen rybníky, ale
také historické sádky v areálu prošly opravou
a nyní jsou klášterním rybářstvím znovu využívány. Pokud byste do sádek nahlédli, nenajdete v nich jen malé rybky, ale také dospělé ryby,
které se v nich několik dní před tím, než se
dostanou na stoly zákazníků, tzv. „vysádkují“.
Zdroj vody pro sádky je také původní, protéká
jimi průzračná voda Hamerského potoka. Tu
do areálu přivádí známý středověký opatský
kanál.

ŽIVOT ZAČÍNÁ
PO STOVCE
Režie: Asa Blanc /Švédsko/ 2015 / 58 min
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam
denně přispívá. Píše o všedních věcech,
dopisuje si se svými přáteli a sem tam
projede seznamky. Večer nezřídka vyráží
na párty, kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů,
lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v roce 1912, se zdá
nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní
a mít vůli učit se stále novým věcem není
otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl
vždy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale
těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh
vzkazuje, že je třeba odhodit stud a strach
– na to je život příliš krátký.
Zveme na promítání festivalového
filmu
16. 11. 2017 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Tradice provozu chovných rybníků ke klášteru
skutečně patří, což potvrzují i slova historika
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Základní umělecká škola informuje
Ohlédnutí
• 7. 10. od 17.00 – se zúčastnili naši žáci a vyučující koncertu Jihočeského violoncellového orchestru pod vedením Ilony Průšové.
Na  koncertě si společně zahrálo 34 hráčů
na violoncello.
Připravujeme:
• 30. 11. od 17.00 – kino V. Brod – Slavnostní koncert k 60. výročí založení pobočky
ve Vyšším Brodě
Další informace na www.zuskaplice.cz 

za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová
Foto: archiv ZUŠ

Klubíčko v novém školním roce

Pozvánka

Maminky s dětmi se po prázdninové pauze sešly v Klubu pod kinem ve čtvrtek 12. 10. Další setkání
je naplánováno na čtvrtek 9. 11. 2017 v 15.30 hod. a tématem budou ,„Hrátky s listím“. 

FAN KLUB VYŠŠÍ BROD pořádá:

14. ročník mezinárodního
šachového turnaje
19. 11. 2017 od 10.00 hod.
presentace 9.00 – 9.45
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.
Prosím o včasné zaslání přihlášek na email:
mikul@centrum.cz nebo
na tel. 602 215 227
Za Fan klub V. Brod Kulík Michal

Foto: archiv MěKZ

Upozornění
bytové a sociální komise
Vážení,
upozorňuji tímto na skutečnost, že každý, kdo je veden v seznamu uchazečů, je v souladu s pravidly o přidělování bytů z majetku města, povinen vždy do 30. 11. běžného roku potvrdit skutečnost, že údaje uvedené v původní žádosti o byt jsou pravdivé. Tím i potvrdí zájem o setrvání
v seznamu uchazečů o byt. Každá změna musí být doložena. Pokud nebude aktualizace provedena, bude uchazeč ze seznamu automaticky vyřazen.
Tiskopis bude k dispozici v podatelně MěÚ. Pokud bude potvrzení skutečností provedeno jinou
písemnou formou než na předepsaném tiskopise, bude toto dostačující. 
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Ilona Nevoralová – předsedkyně BaSk

„Poděkování“
Chtěl bych velice poděkovat člověku, který mi po 29 letech života ve Vyšším Brodě
na adrese Pohraniční stráže 310, umístil
pod zadní kolo nůžky na nehty a to tak,
abych si při couvání poškodil pneumatiku. Velké díky patří kamarádovi Josefu Janáčkovi, který si nastraženého předmětu
všiml a zpod kola ho odstranil. Ušetřil mi
tak dost starostí s výměnou pneumatiky.
Pokud by někdo nůžky postrádal, může
dát vědět do redakce zpravodaje, milerád
je vrátím. 


J. Koma

Soubor usnesení z 68. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 20. 09. 2017
od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu: 1. Schválení programu jednání RM
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.1.1.:
rada města
I. schvaluje
doplnění programu jednání RM o bod č. 14
– Dodatek k RO č. 9/2017.
II. schvaluje
doplnění programu jednání RM o bod č. 15
– Bytová komise.
III. schvaluje
doplněný program jednání RM dne 20.09.2017.
K bodu: 2. Kontrola usnesení z předcházejících jednání RM.
rada města
bere na vědomí
kontrolu usnesení z přecházejících jednání RM.
K bodu: 3. Záměr pachtu veřejného tábořiště
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.3.1.:
rada města
schvaluje
podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zveřejnění záměru propachtování veřejného
tábořiště „Pod hrází“, a to pozemku p.č. 1421/1
o výměře 43 771 m2 (ostatní plocha), a stavebních pozemků, na nichž stojí stavby občanské
vybavenosti; st. p. č. 802 o výměře 51 m2 (chatka), st. p. č. 803 o výměře 91 m2 (umývárna),
st. p. č. 804 o výměře 73 m2 (toalety), st. p. č.
805 o výměře 58 m2 (občerstvení), st. p. č. 806
o výměře 35 m2 (chatky), st. p. č. 807 o výměře
36 m2 (chatky), st. p. č. 808 o výměře 35 m2
(chatky), st. p.č. 809 o výměře 37 m2 (chatky),
v katastrálním území Vyšší Brod, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
Jihočeského kraje, Katastrální pracoviště Český
Krumlov.
Podmínky pachtu:
1. Délka pachtu na dobu 10 –15 let
2. Po celou dobu uzavřené pachtovní smlouvy
je pachtýř povinen zachovat dosavadní využití celých propachtovaných pozemků, tj.
veřejného tábořiště, pod sankcí odstoupení
od smlouvy
3. Pachtýř je povinen poskytnout městu zdarma pozemky na veřejném tábořišti k pořádání pěti kulturních akcí v roce
Písemné nabídky musí obsahovat:
1. nabízenou výši ročního pachtovného
2. návrh počtu let předplaceného pachtovného
3.stručný a výstižný popis podnikatelského
záměru
4. popis zamýšlených investic – doložit jedno-

duchou studií. Investice po ukončení pachtu
zůstane v majetku města
5. popis dosavadních zkušeností pachtýře v daném oboru
Způsob a lhůta pro podání nabídek: Nabídky
podávat v zalepené obálce s označením „Pacht
veřejného tábořiště Pod hrází“ na adresu MěÚ
Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod nebo na
podatelně tamtéž do 20.10.2017 do 12:00 hod.
a v této lhůtě je také možné se k záměru pachtu
vyjádřit. Se zveřejněním záměru není spojena
povinnost města zamýšlenou majetkovou dispozici uskutečnit. Město může záměr zrušit či
nevybrat žádnou nabídku.
K bodu: 4. Schválení krátkodobého pronájmu částí pozemků par. č. 175/1 a 177/6
v k.ú. Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.4.1.:
rada města
I. schvaluje
Rada města Vyšší Brod schvaluje dle § 102 odst.
3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy č. 13/17 mezi městem Vyšší Brod. Míru 250,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, a žadatelem,
na krátkodobý pronájem pozemkové parcely
č. 175/1 o výměře 50 m² a pozemkové parcely č. 177/6 o výměře 200 m² v k.ú. Vyšší Brod
zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český
Krumlov, za účelem parkování osobních automobilů. Termín pronájmu: 29. 9. – 30. 9. 2017.
Cena pronájmu 750,– Kč/den.
II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
K bodu: 5. Pronájem nemovitosti č.p. 38
Studánky
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.5.1.:
rada města
schvaluje
na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní znění), ve znění pozdějších
předpisů záměr propachtování objektu č. p. 38,
Studánky u Vyššího Brodu, který je součástí st.
p. č. 9, záměr pachtu pozemků – části pozemku p. p. č. 269/3 o výměře 20 m² a p. p. č. 270
o výměře 174 m² vše v k. ú. Studánky u Vyššího
Brodu, zapsáno na LV 10001 pro město a k.
ú. Studánky u Vyššího Brodu u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov. Účel pachtu – hostinské a ubytovací služby. Pacht od 01.12.2017.
Dne 06.11.2017 v 10:00 hod. bude zájemcům
umožněna prohlídka propachtovaného objektu. Způsob a lhůta pro podání nabídek – Na-

bídky podávat v zalepené obálce s označením
„Pacht budovy č. p. 38, Studánky u Vyššího
Brodu“ na adresu MěÚ Vyšší Brod, Míru 250,
382 73 Vyšší Brod nebo na podatelně tamtéž
do 10.11.2017 do 12:00 hod. a v této lhůtě je
také možné se k záměru pachtu vyjádřit. Se
zveřejněním záměru není spojena povinnost
města zamýšlenou majetkovou dispozici uskutečnit. Město může záměr zrušit či nevybrat
žádnou nabídku.
K bodu: 6. Nabídka na odkup nemovitosti
Kyselov 28
Rada města Vyšší Brod
I. bere na vědomí
nabídku na odkup nemovitosti Kyselov č.p. 28,
Dolní Jílovice, 382 73 Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.6.1.:
II. doporučuje
Zastupitelstvu města nepřijmout nabídku
na odkup nemovitosti Kyselov č.p. 28, Dolní
Jílovice, 382 73 Vyšší Brod
K bodu: 7. Žádost o převod mobiliáře tábora Na Cihelně Frymburk.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.7.1.:
rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města převod kompletního mobiliáře Pionýrského tábora Na Cihelně Frymburk z vlastnictví Města Vyšší Brod městysi
Frymburk za odhadní cenu.
K bodu: 8. Žádost o zakoupení železného
koně
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.8.1.:
rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města zařazení nákupu lesního
stroje – železného koně do rozpočtu města pro
rok 2018.
K bodu: 9. Žádost o příspěvek na ošatné.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.9.1.:
rada města
schvaluje
každoroční příspěvek na ošatné pro každého
zaměstnance THP odboru lesního hospodářství města ve výši 10.000,– Kč.
K bodu: 11. Pohledávky po datu splatnosti
rada města
bere na vědomí
pohledávku firmy Energograss s.r.o., Domora-
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dice 87, 381 01 Český Krumlov
K bodu: 12. Žádost o souhlas se stavbou RD
na pozemku p.č. 1194/15 v k.ú. Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.12.1.:
rada města
souhlasí
podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
§ 105, písm. f) jako vlastník sousedního pozemku p.č. 1194/5 v k.ú. Vyšší Brod se stavbou
rodinného domu na pozemku p.č. 1194/15,
který byl oddělen geometrickým plánem
z p.p.č. 1194/5 v k.ú. Vyšší Brod, dle předložené části PD zpracované Zdeňkem Frkem, Dis,
datum 09/2017.
K bodu: 14. Dodatek k RO 9/2017.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.14.1.:
rada města
schvaluje
podle § 102, odst. 2, písm. a) zákona

č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, dodatek k rozpočtovému opatření
č. 9/2017 – vyrovnání konsolidačních položek tak, že se nezmění objemy příjmů, výdajů a financování tak, jak je schválilo ZM dne
12.9.2017.
K bodu: 15. Bytová komise
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.68.15.1.:
rada města
I. schvaluje
přidělení bytu č. 10 v ulici Zahradní 274 ve Vyšším Brodě v souladu s platným seznamem
uchazečů.

do Prahy. Žádost bude postoupena na MěKZ.
Nepřijatá usnesení
K bodu: 10. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na částečnou úhradu školného
pro Tomáše Krutského a Josefa Krutského
Usnesení nebylo přijato
K bodu: 13. Žádost o souhlas se stavbou RD
na pozemku p.č. 1194/11 v k.ú. Vyšší Brod
Usnesení nebylo přijato. 

Ing. Milan Zálešák
Starosta

II. bere na vědomí
seznam volných bytů v majetku města.

Eva Maštalířová
Místostarosta

K bodu: 16. Různé
rada města
bere na vědomí
žádost o příspěvek na divadelní představení

Soubor usnesení z 69. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 11. 10. 2017
od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Schválení programu jednání RM.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.1.1.:
Rada města
schvaluje
program jednání RM dne 11.10.2017.
K bodu 3. Dodatek č. 2 ke SOD–ZTV Vyšší Brod–Pod Vodojemem. Zhotovitel díla:
AKORD spol. s r.o.,
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.3.1.:
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo „ZTV VYŠŠÍ BROD – POD
VODOJEMEM“ mezi Městem Vyšší Brod, IČ:
00246191, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod a AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r. o., IČ: 608 756 91, DIČ: CZ
608 756 91, se sídlem A. Trägera 2654, 370 10
České Budějovice.
K bodu 4. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti bytového domu Míru 266
Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.4.1.:
Rada města
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení
stavby „Snížení energetické náročnosti bytového domu – Míru 266, Vyšší Brod“ mezi Městem
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Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ:
00246191 a firmou POstavPO s.r.o., Česká ul.
184, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 26024721.
K bodu 5. Souhlas s provedením stavby
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.5.1.:
Rada města
souhlasí
podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
§ 105, písm. f) jako vlastník sousedního pozemku p. č. 1730 v k. ú. Vyšší Brod s provedením
stavby – oprava krovů a střech domu č. p. 159
včetně přístavků a ohradní zdi na parc. č. 144/1
v k. ú. Vyšší Brod vlastníka – Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, 382 73 Vyšší Brod, Klášter 137,
IČ: 00476684.
K bodu 6. Dohoda o spolupráci.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.6.1.:
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit investiční záměr
Obchodní centrum Studánky, v případě, že záměr bude realizovaný dle předložené Přílohy
č. 1.
K bodu 7. Cenová nabídka na odkup domu
č. p. 200, Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.7.1.:
Rada města
doporučuje

Zastupitelstvu města jednat o možnosti odkupu domu č. p. 200, Vyšší Brod.
K bodu 8. Kontrola pronájmů pozemků
ve vlastnictví města.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.8.1.:
Rada města
ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru životního prostředí, do 31. 10. 2017 vyzvat nájemníky pozemků, kteří pozemky neudržují k provedení nápravy s upozorněním,
že v případě, že náprava nebude provedena
do 30.11.2017, smlouva o pronájmu bude vypovězena.
K bodu 9. Vyjádření k vypovězení smlouvy
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.9.1.:
Rada města
doporučuje
vyzvat nájemce objektu č. p. 38 Studánky,
382 73 Vyšší Brod k doložení a vyčíslení oprav
a investic, které v pronajatém objektu provedl.
Po kontrole provést zápočet těchto prostředků
na snížení pohledávky Města Vyšší Brod vůči
nájemci.
K bodu10. Schválení Statutu redakční rady
Vyšebrodského zpravodaje
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.10.1.:
Rada města

I. schvaluje
Statut redakční rady Vyšebrodského zpravodaje.
II. stanovuje
pětičlennou redakční radu Vyšebrodského
zpravodaje.
III. jmenuje
členy redakční rady Vyšebrodského zpravodaje: p. Karla Trojáka, p. Ditu Kaiserovou, Bc. Jana
Straku, JUDr. Rudolfa Herčíka. Pátý člen redakční rady bude jmenován dodatečně.
K bodu 11: Žádost o pronájem pozemku p.č.
1652/10 v k.ú. Hrudkov
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.11.1.:
Rada města
schvaluje
na základě § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, záměr propachtovat pozemek par.č.
1652/10 o výměře 4 878 m² v k.ú. Hrudkov,
který je zapsán na LV 10001 pro město Vyšší Brod a k.ú. Hrudkov u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český
Krumlov.
K bodu 12. Schválení příkazní smlouvy mezi
Městem Vyšší Brod a společností GARANTA
CZ a. s.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2017.69.12.1.:
Rada města
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy k projektu pořízení lesní techniky mezi Městem Vyšší Brod, IČ
00246191, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod a společností GARANTA CZ a. s. IČ
26088398, se sídlem Kněžská 365/22, 371 01
České Budějovice; smlouva na podání žádosti

o dotaci na pořízení železného koně pro Správu MěL města Vyšší Brod.
Nepřijatá usnesení:
K bodu 6. Dohoda o spolupráci
nebylo přijato usnesení o doporučení Zastupitelstvu města uzavření dohody o spolupráci
mezi Společností MTM 80 s. r. o. IČ 04471881(investor I), nvestorem II a investorem III a Městem Vyšší Brod, IČ 00246191 na straně druhé.
K bodu 9. Vyjádření k vypovězení smlouvy
nebylo přijato usnesení o zrušení výpovědi
dle žádosti nájemce. 
Ing. Milan Zálešák
Starosta
Eva Maštalířová
Místostarosta

Na podzimním výšlapu se znovu soutěžilo
výšlapu bylo samotné ovzduší, protože právě
v oblasti v okolí Kraví hory prováděli odborníci
v minulých letech svá měření. Ta prokázala, že
ovzduší je v této lokalitě skutečně blahodárné
a čím víc je člověk aktivní, tím líp. Blahodárnost ovzduší tkví ve vysokých hodnotách nasycení ovzduší balzamickými silicemi, jejichž
vysokou koncentraci doložila právě zmíněná
měření.
Přibližně v polovině trasy všichni mohli načerpat nových sil. Na takzvaném předělu nad
Lachovicemi, blízko bizoní obory už při jejich
příchodu plápolal oheň, voněly domácí buchty a na zahřátí byl připraven čaj. Když si poslední dopekl a dojedl svůj špekáček, vyrazilo
se znovu na cestu. Už stačilo jen sejít z kopce
do historického městečka Rožmberk. 
jstr
Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

Už v loňském roce zařadili organizátoři z vyšebrodského městského kulturního zařízení do série výšlapů probíhajících po celý rok i výšlap podzimní. Letos
si nadšení turisté prošli krásnou trasu
z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou. Stejně jako na loňském úplně prvním podzimním výšlapu Vyšebrodskem
je nečekala jen příjemná nedělní procházka, ale mohli si po cestě vyzkoušet
i zábavnou poznávací soutěž.

V

sobotu 14. října se víc jak šedesátka vyznavačů procházek krásnou podzimní přírodou sešla na parkovišti u bývalé léčebny Hrudkov. Právě na něm startoval přibližně sedmiki-

lometrový výšlap Vyšebrodskem, jehož cílem
byl Rožmberk nad Vltavou, kde si za odměnu
mohli všichni užít i domluvenou prohlídku
známého rožmberského hradu. Trasa, která
vede po červené turistické značce, je doslova
plná zajímavých cílů.
Na samotném začátku dýchla na všechny trochu nepříjemná atmosféra nyní téměř opuštěné hrudkovské léčebny. Hned na to je ale
už vítal nádherně zbarvený les na úpatí Kraví
hory, studánka s průzračnou vodou a první
živoucí víska na trase – Lachovice. Za sebou
v téhle chvíli měli všichni i první otázky soutěže, do které se vrhli s vervou. Otázky se týkaly
všech možných věcí. Ať už přírody, nebo současnosti a historie regionu. Největším plusem

Nejlépe na otázky soutěže
během výšlapu odpověděli:
1. Jan Šimša
2. Vojtěch Šimša
3. Pavla Bieblová
Vyhlášení soutěže a předání cen
proběhne během Vánoční inspirace
v neděli 10. 12. 2017
u historické radnice.
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centrace těchto bílkovin začne v různé míře
stoupat, když se v našem těle objeví zánětlivý
proces.

Lékař radí
CRP a její význam
CRP neboli C–Reaktivní Protein je sloučenina
se značný významem v diagnostice mnoha nemocí. Také je významným indikátorem, který
nám napoví, zda u infekce použít, či nepoužít
antibiotika. Naše ordinace je vybavena přístrojem, který dokáže během několika minut zjistit
z kapičky krve hodnotu tohoto proteinu.
CRP je bílkovina tvořená v játrech, která se
řadí do skupiny tzv. bílkoviny akutní fáze. Kon-

Výhodou CRP je vysoká citlivost. Jeho hladina
v krvi je totiž u zdravého člověka velmi nízká.
U významnějšího zánětlivého procesu vystoupí jeho hladina na mnohem vyšší hodnoty,
které se často počítají v desítkách či stovkách
mg/l. Vysoká je i rychlost nárůstu CRP, významně zvýšených hodnot CRP dosáhne již
několik hodin po začátku zánětlivé reakce.
Pokud přichází pacient s horečkou, bolestmi
v krku, pocity nachlazení apod., zajímá nás
obvykle, zda je potřeba mu předepsat antibiotika. Často se antibiotika předepisují a užívají bezdůvodně u virových infekcí, což může
být dlouhodobě nebezpečné. Bakterie si totiž na zbytečně podávaná antibiotika začnou
vytvářet rezistenci, tj. antibiotika na ně přestanou účinkovat. Vyšetření CRP je do určité
míry řešením. Nemocnému se vezme malý
vzorek krve a přímo v ordinaci dá do hodnotícího přístroje. Výsledek je hotový za několik
minut. Lékař poté vyhodnotí výsledek a rozhodne o dalším postupu léčby. Toto vyšetření je v současnosti plně hrazeno z veřejného

zdravotního pojištění ( nákup přístroje samozřejmě nikoliv ;–) ).
CRP se samozřejmě zjišťuje i v biochemických
laboratořích a je součástí celkového vyšetření
krve, kdy může být varovným znakem jakéhokoliv patologického procesu v těle.
Dále bych rád upozornil pacienty, že bude
během následujících měsíce instalován v čekárně pořadníkový systém. Je tedy důležité
s sebou nosit kartičku z pojišťovny, která bude sloužit k identifikaci a určení pořadí pacienta v čekárně! Obsluha je velice jednoduchá,
stačí vložit kartičku do zařízení a vybrat důvod
návštěvy na dotykové obrazovce. Pokud někdo kartičku zapomene, lze se do fronty zařadit i bez ní.
Ještě bych rád jednou připomněl, že veškeré naše ordinace tedy Loučovice, Rožmberk
nad Vltavou i Vyšší Brod, je možné navštívit bez rozdílu místa bydliště. Zároveň jako
novinka je, že bylo v ordinaci ve Vyšším Brodě
instalováno zařízení pro nemohoucí, do prvního patra Vás nově vyvezeme na sedačce.
Děkuji. 

MUDr. Eduard Benc

Schodišťová sedačka usnadní přístup
pacientům do nové ordinace
K

oncem měsíce září letošního roku instalovala odborná firma ALTECH, spol. s. r. o.,
z Bánova novou šikmou schodišťovou sedačku
v městském zdravotním středisku. Sedačka je
určená pro osoby s omezenou pohyblivostí,
kterým umožní bezproblémový přístup do nové ordinace praktického lékaře MUDr. Eduarda
Bence v II. patře zdravotního střediska.
Schodišťovou sedačku zakoupilo město Vyšší
Brod díky úspěšné žádosti o dotaci v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok
2017. Konkrétně se jednalo o dotační program
„Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení v dopravní infrastruktuře
a na veřejných prostranstvích“. Celkové náklady na pořízení sedačky činily 223.850,– Kč
včetně DPH. Město bylo povinno dodržet pro-

VIII. Krokusiáda
V

neděli 22. října se i přes nepřízeň počasí
sešlo 42 příznivců Krokusiády. Letos jsme
dosadili plochu nad radnicí, kam přibylo 1.600
cibulek krokusů bílé, fialové, žluté a bílo–fialové barvy. Všichni, kdo jste přišli, jste opět
velkou měrou přispěli ke zkrášlení parku. Za to
Vám patří velké poděkování.
Mé poděkování patří také městu Vyšší Brod,
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které i letos přispělo na nákup krokusů částkou 3.000 Kč, Pekárně Vyšší Brod za sladkou
odměnu pro sazeče a letos mé velké poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů, kdy
dva z jejich zástupců přijeli s hasičským vozem
a pomohli zakropit nově vysazené cibulky.
Ještě jednou Vám děkuji a těším se na setkání
v příštím roce. 
R. Ouředníková

centuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu ve výši 40 % z celkových uznatelných výdajů projektu.
I touto cestou chci poděkovat pí tajemnici
Mgr. Vladimíre Račákové za podání a administraci žádosti o dotaci.
Realizace celého projetu přispěla hlavně k lepší dostupnosti zdravotní péče nejen pro občany našeho města, ale i občany ze sousedních
obcí, kteří zdravotní středisko města Vyšší Brod
navštěvují. 
Ing. Milan Zálešák
starosta
Foto: město Vyšší Brod/M. Zálešák

Z činnosti Městské policie Vyšší Brod
v období od 1. 8. do 30. 9. 2017
• 2. 8. byla strážníkům oznámena krádež kartonu cigaret v místním obchodním centru.
Zapírání Rakušance nepomohlo, protože kamerový záznam z obchodu vše jasně ukázal.
Pokus byl ohodnocen blokovou pokutou.
• 5. 8. jsme zjistili vyházené poklopy kanálu
na silnici pod klášterem, celkem byly tři, které někdo hodil do řeky. Za pomoci pracovníků kempu Pod Hrází jsme poklopy umístili
zpět,
• 8. 8. jsme usměrňovali provoz u právě prováděné rekonstrukce mostku směrem na Herbertov, a to z důvodu dopravní nehody auto-

busu, který měl poruchu, a osobního vozidla.
Na pomoc vyjeli i naši dobrovolní hasiči.
• 11. 8. Silná bouřka napáchala po městě nemalé škody a vyhnala z domovů naše psí
miláčky, které se nám podařilo postupně
všechny vrátit domů.
• 14. 8. Požádala policie o výdej kamerového
záznamu ke krádeži horského kola z penzionu Alpská růže.
• 16. 8. Strážníci započali s přípravou náměstí
na Svatobartolomějskou pouť. Dále jsme řešili žádost občana, který zde v obci má trvale
svého otce a jeho zdravotní stav se zhoršuje.
Doporučeno konzultovat opatření s jeho obvodním lékařem.
• 18. 8. Oznámeno poškození ohrad pod klášterem, událost byla zadokumentována a byla provedena kontrola kempu s výsledkem
negativním.
• 19. 8. Strážníci zkontrolovali celý katastr
z důvodu silného větru, kdy došlo ve městě
k výpadku el. Proudu.
• 21. 8. Strážníci asistovali při úklidu zlomeného stromu na hrázi klášterního rybníka.
• 22. 8. Jsme zajišťovali úklid vývratu stromu
v osadě na Lachovicích.
• 30. 8. Oznámeno sprejerství v okolí parkoviště pod klášterem, předáno PČR k dalšímu
šetření.

• 1. 9. Strážníci provedli kontrolu prodejců
hub a borůvek v katastru, zejména veřejný
pořádek kolem těchto míst.
• 2. 9. Oznámeno MP volné pobíhání koní
po Studánkách. Byl vyrozuměn majitel a tito byli zahnáni zpět do ohrad. Poté došlo
ke srážce dvou motocyklů nad hrází, kde
jsme asistovali PČR a zajišťovali bezpečnost
provozu.
• 6. 9. Vydávali jsme kamerový záznam pro
PČR – zajištění důkazu sprejerství ve městě.
• 9. 9. Zajištění bezpečnosti průvodu z náměstí do hasičské zbrojnice – Oslava 145. výročí
založení hasičů ve městě.
•1
 7. 9. Strážníci zajišťovali odchyt čtyř volně
pobíhajících psů ve Studánkách. Ponechal
je tam muž, který se odstěhoval neznámo
kam. Psy tam ponechal svému soudu, již mají
nové majitele.
•2
 3. 9. nám bylo telefonicky oznámeno, že
od D. Dvořiště směrem na Vyšší Brod běží po silnici osedlaný kůň. Vyjeli jsme tedy
k Veverkám. Jednomu z řidičů se koně podařilo vytlačit z komunikace. Ten si vybral
cestu zpět po železniční trati. Vyrozuměli
jsme operačního Policie ČR, který informoval obsluhu tratě a na místo vyslal hlídku
OOP Kaplice, se kterou jsem začali koně hledat. Koně se nám podařilo odchytit na trati
u přejezdu v Herbertově, kde si ho převzala
majitelka.

20 % sleva na celosezónní skipas

Do 30. 11. 2017 probíhá předprodej celosezónních skipasů do Skiareálu Lipno za zvýhodněnou cenu.
Skipas pro dospělou osobu pořídíte za 6.400,– oproti standardní ceně 8.030–. Pro děti do 15 let pak za 4.500,–
oproti 5.650,–. Tyto skipasy jsou platné i na oblíbené večerní lyžování. Děti do 6 let a senioři nad 70 let lyžují
ve Skiareálu Lipno za 20 Kč. Předprodej probíhá na pokladnách skiareálu nebo online na www.lipno.info.
Těšíme se na lyžování s Vámi.

Hledáme pracovníka na Infocentrum v Lipně nad Vltavou
Rádi mezi sebou přivítáme novou kolegyni/kolegu na pozici – PRACOVNÍK INFOCENTRA

Požadujeme: ÚSO, SŠ vzdělání, profesionální a zodpovědný přístup k práci, příjemné vystupování, komunikativnost, znalost cizího jazyka (AJ, NJ). Nabízíme: velmi dobré finanční ohodnocení, firemní benefity, 5 týdnů
dovolené, příjemné pracovní prostředí s možností dalšího profesního růstu
Kontakt: Ing. Michaela Petrů – michaela.petru@lipno.info.

•2
 5. 9. ve 14 hodin došlo k dopravní nehodě 3
vozidel u hotelu Šumava, naštěstí bez zranění. Místo bylo předáno skupině dopravních
nehod.
•3
 0.9. Občan neúmyslně srazil dopravní značku u R+R, zpětné osazení značky provedli
pracovníci technických služeb města. 
Za MP str. R. Kozel

| 9

Léčivých účinků křenu využívali již naši dávní
předkové a ve svých knihách ho popisují mnozí slavní lékaři i léčitelé.
Křen selský je víceletá rostlina, která se na venkově běžně pěstuje na zahrádkách. Můžeme
ho najít i ve volné přírodě, protože snadno
zplaňuje. Užíváme kořen sbíraný na podzim.

D

nes si představíme rostlinu, která je mimořádně zdravou zeleninou, ale možná
by vás nenapadlo, že je to také rostlina velmi
léčivá. Je to křen selský.

denně) při kašli a chrapotu. Nebo smícháme
lžičku strouhaného křenu, lžičku medu a žloutek, to pak užíváme po malých lžičkách po
hodině. Je to další pomoc při chrapotu, kašli
a nachlazení.

Kořen křenu používáme vždy čerstvý a jemně
nastrouhaný, vařením ztrácí účinek.

Křen má mnoho dalších léčebných užití, které
se mi už nevejdou do tohoto textu. Ať je to
křenový ocet na akné, křen na zesvětlení pih,
křenové placky u revmatických bolestí, křenové víno u žlučníkových kamenů atd.

Křen byl považován za bylinu mládí a říkávalo
se mu dokonce „český žen–šen“.

A dokonce i pláč při strouhání křenu je zdraví
prospěšný. Tak hurá na křen. 

Je to bylina povzbuzující a celkové posilující,
má i protirakovinové účinky a po mnohá tisíciletí se používal místo antibiotik. Kromě velkého množství vitamínu C obsahuje také vápník,
draslík, hořčík, železo a mnoho dalších látek.

Ivet Bylinka Podhradská
(více se o bylinkách můžete dozvědět
na www.zememama.com)

Křen zvyšuje vylučování trávicích šťáv, celkově
zlepšuje látkovou výměnu a čistí krev. Povzbuzuje imunitu organismu, má antibakteriální
účinky. Pomáhá při infekčních chorobách horních cest dýchacích.
Můžeme si připravit například křenový sirup.
Pokrájený kořen prosypeme cukrem a odtékající šťávu užíváme jako léčivý sirup (až 3 lžičky

21 karet Velké Arkány – Röhrig Tarot
0 Blázen
I Mág
Vítejte ve světě tarotových karet. Jak píší někteří autoři tarotových karet, můžeme brát
Tarot jako zábavnou hru nebo jako cestu sami
k sobě. Tarotové karty tvoří Velká a Malá Arkána (z latinského slova Arcanum = tajemství).
Velká Arkána obsahuje 21 – 22 karet (podle
druhu tarotových karet). Při výkladu je na tyto
karty kladen větší důraz, než na karty Malé
Arkány, a to z důvodu, že Velká Arkána obsahuje poselství „Vyšší moci“, která nám ukazují zásadní momenty v našich životech. Jsou
nazývány kartami karmickými – osudovými.
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Malá Arkána je rozdělena na čtyři skupiny:
Hole, Poháry, Meče, Disky (Pentakly). Někdy se
pojmenování liší. Spojeni jsou i se čtyřmi živli:
Ohněm, Vodou, Vzduchem a Zemí.
Karta Blázen je označována jako začátek i konec Velké Arkány. Můžeme jej umístit za jednadvacátou kartu, stejně tak ji můžeme položit před kartu s číslem jedna. Může být vším
a vše je v ní. Začátek cesty, putování za svým
osudem, ale hlavně cesta k sobě. Skrz karty
poznáváme sami sebe, pokud jsme otevření
a chceme naslouchat, pochopíme, co nám
chtějí karty sdělit. Cesta Blázna je probuzení vědomí a poznání, že celý svět spočívá
v myšlence. Podle indické moudrosti si nese
Blázen raneček, který obsahuje: džungli, les,
zahradu a dům. Projde temnou džunglí, najde
paprsek světla v lese, zahlédne zář v zahradě
a nakonec mu je dovoleno spočinout v domě.
Velkou Arkánou (z latinského slova Arcanum
= tajemství) procházíme stejným způsobem.
Objevujeme sebe, probouzíme se ze spánku
z nevědomí do vědomí, nalezneme své skryté
schopnosti a způsoby, jak se vyrovnat s životními změnami, abychom se na konci znovu
zrodili. V Röhrig Tarotu je vyobrazen Blázen jako mužská a ženská energie, chaos a pořádek,
moudrost, počátek i konec. Krokodýl s tygrem
vystupující s mužovy hlavy jsou symbolem
pro pudovost a instinkt, zastupují vše živočišné. Usměvavá krásná tvář ženy, jejíž hlavu
zdobí čapka z peří. Peří je symbolem moud-

rosti, vyššího vědomí. S touto kartou se v nás
vše bouří. Máme touhu začít jinak, dát všemu
nový směr. Poznáváme více svou intuici.
Mág symbolizuje počátek nové myšlenky, situace, činnosti, aktivity nebo hravé zvládání
a ovládání věcí. Poznání moudrosti. Pochopení, že život není naplněn uspokojováním
potřeb na materiální úrovni. Je to průvodce nejen po jednotlivých etapách tarotové
hry, ale i průvodce do našeho vnitřního světa,
do našeho centra, středu. Před námi se otevřeli možnosti, nová cesta a my zvažujeme,
zda se po ní vydáme. Uvědomujeme si, že máme moc nad svým životem a záleží jen na nás,
zda se staneme bílým nebo černým čarodějem. Mág si uvědomuje, že zneužití síly a moci,
kterou má, se dřív nebo později projeví negativně a vrátí se mu zpět. Stojí na začátku cesty
a každá z dalších etap putování od něj bude
vyžadovat další rozhodování.
Příště nás čeká II. Velekněžka a III. Panovnice. 

Andrea
www.harmoniaspiralis.cz
(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)

Valící se kameny
obrubníky a dlažbu. Co dům, to se vyřešil nějaký problém – opravy kanalizačního a vodovodního řadu.
Dokončujeme zateplení a opravy oken č.p. 9,
do dalších obecních objektů jsme dali nové
dveře. Na některé počiny jsme čerpali z Programu Regenerace MK ČR.

A

neb cesta je prach a štěrk není povídání
o hudbě, ale naopak o současném stavu
na téma budování. Co se týká opravy průtahu,
jede se stále podle harmonogramu a v týdnu
od 23.10.2017 začínáme pokládat kamenné

Stávající nájemce kempu udělal velký kus práce a nyní má připravenou dokumentaci pro
další velké změny.
Nezahálejí ani soukromí majitelé nemovitostí. Opravuje se jeden z nejcennějších domů

v Rožmberku (též za přispění z Programu Regenerace MK ČR), majitel budovy tzv. Pegasu
má také již připravenou dokumentaci k čerpání dotace na realizaci pivovaru. A velmi důležitá zpráva – našel se investor na bývalé
učiliště Českých pošt, dnes velmi zdevastovanou a okolí ohrožující budovu. Zároveň budovu velmi rozlehlou a památkářsky chráněnou.
Jsem ráda, že investoři jsou z Čech, o to víc, že
pocházejí z Českého Krumlova. Nemohu ještě
vše zveřejňovat, jen chci potvrdit, že za těmito
lidmi jsou hotovy krásné a nákladné projekty
na téma gastronomie, historie, galerie a musea
apod. 

MVE
T

éma malé vodní elektrárny (MVE) je stále
živé. Tento projekt hodlá realizovat firma
1. Povltavská s.r.o., tedy obyčejnému člověku
by se vybavila ryze česká firma, která bude
ctít nejkrásnější a nejvýznamnější řeku Vltavu.
Podle vizualizace, kterou přikládáme, zjistíte,
jaká by to byla „krása“. A kde je hledisko z pohledu památkářského, životního prostředí, povodí. Nu, zakázané to od těchto institucí není.
Ironií osudu je, že tato libozvučně znějící firma
(alespoň v názvu) má sídlo na Kypru a majitelé
jsou převážně občané zmíněného Kypru.

o možnosti této stavby (např. EJA – vliv na životní prostředí)
Kupodivu na instituci EJA nejsou o ničem
zpraveni a výkon elektrárny 2x 125 kW pova-

V Rožmberku nad Vltavou jsme se začali
bránit těmito způsoby:
• zamítavým usnesením zastupitelstva obce
• peticí obyvatel, řadou připomínek v připomínkovým řízením
• kontakty na instituce, které mají rozhodovat

žují za tak bezvýznamný, tudíž nesmyslný pro
realizaci projektu za tak drastických podmínek
pro město i pro životní prostředí v něm.
V současné době byly v Rožmberku 2 novinářky a zhruba pře dvěma měsíci novinář z jednoho týdeníku. Připravujeme informace pro celý
národ a hlavně pro region, dále mediální smršť
za přítomnosti všech médií a pokud bude potřeba vstoupíme do situace i právnicky.
Podobnou situaci zažívají též občané ve Strakonicích a po mnoha a mnoha měsících se nedobrali uspokojivého řešení. Situace se opakuje
– centrum historických Strakonic, zámek, řeka.
Začala jsem se tímto problémem více zaobírat
a zjistila jsem, že v České republice některé tyto „projekty“ skutečně investoři prosadili. A já
se ptám, co je tady ještě všechno možné? 

Volby do PS PČR v roce 2017
Volby proběhly v Rožmberku nad Vltavou v poklidu a já oceňuji lehce nadprůměrnou účast občanů oproti průměru v ČR, která se ustálila na 63,93 %.
Děkuji volební komisi , která odevzdala výsledky jako první a bez chybičky. Snad k tomu přispěla prozíravost zapisovatele pana Mrázka, který si
počítačovou aplikaci stáhl den předem a byli jsme ušetřeni problémů s padajícími servery v celé republice. Dále děkuji paní předsedkyni komise I.
Stříhavkové, paní M. Šátkové, paní M. Majštěníkové, panu P. Tomkovi a panu A. Čížkovi. Děkuji občanům, kteří přišli volit podle svého vědomí a svědomí. 

Mgr. Lenka Schwarzová, starostka
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Nesouhlasím
N

ávrh článku, který byl otisknut v minulém
vydání zpravodaje, mi byl zaslán v době mé letní dovolené, takže jsem nemohla
na uveřejněný text reagovat. Nyní si dovoluji pouze konstatovat, že nesouhlasím a neztotožňuji se s tvrzeními, která byla uvedena
o mé osobě. Podněty na dotčené orgány jsou
zasílány oprávněně, protože kontrolní výbor,
který zjišťoval a upozorňoval na nedostatky
zastupitelstvo průběžně jednou za čtvrt roku, byl odvolán. A nový kontrolní výbor pod
vedením předsedy pana A. Mrázka nepředložil zastupitelstvu za rok 2016 ani za rok 2017
žádný materiál k projednání dle zákona o obcích. Na všech podnětech jsem samozřejmě
podepsána, nejedná se tedy o žádné udávání. Budu velmi ráda, pokud nebudu muset
na nesprávnosti v materiálech při jednání zastupitelstva upozorňovat a podněty zasílat.
Na jednání zastupitelstva se pečlivě připravuji a na nedostatky tedy upozorňuji, bohužel nejsou ve většině případech reflektovány.
Z veškerých jednání zastupitelstva si pořizuji zvukové záznamy, které mám pro občany

v případě zájmu k dispozici. Nedostatky jsou
potvrzeny např. Jihočeským krajem v rámci
pravidelných kontrol přezkumu hospodaření,
dále také Ministerstvem vnitra ČR, proto není
pravda tvrzení paní starostky, že všechny kontroly proběhly v pořádku a k žádnému pochybení nedošlo. Například ve zprávě o výsledku
přezkumu hospodaření města za rok 2016 je
uvedeno, že účetnictví nebylo vedeno tak,
aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý
obraz účetnictví. Při výběrových řízení nebyly
dodrženy dle zákona zásady transparentnosti,
rovného zacházení a diskriminace. Cílem by
mělo být vždy nedostatky napravit, ve zprávě je bohužel uvedeno – zjištěný nedostatek nebyl odstraněn. Ministerstvo vnitra také
zjistilo některá pochybení a písemně vyzvalo
k jejich nápravě. Do současné doby nebyla
pochybení napravena. Za jedno ze závažných
pochybení považuji neplatnou kupní smlouvu
na prodej pozemku v ZTV Rožmberk. Nejméně dvakrát jsem dané urgovala. Na jednání
zastupitelstva města dne 30. 6. 2017 mi bylo
sděleno, že u dvou kupních smluv bude změ-

něno usnesení, tak aby byly kupní smlouvy
platné, ale do dnešního dne zastupitelstvo
k danému nepřijalo žádné usnesení. Vůči majitelům stavebních pozemků, kteří v dobré víře
pořizují projektovou dokumentaci a připravují
se ke stavbě, to považuji za neférové jednání a budu i nadále vyzývat k nápravě. Dalším
příkladem nedostatku s finančním dopadem
pro obec bylo nezákonné propuštění bývalé
zaměstnankyně, potvrzené Okresním soudem
v Českém Krumlově.
Možná se v příštím zpravodaji dočtu opět
zkreslené informace o sobě, ale ty mi nezabrání i nadále vyjdařovat své názory a uplatňovat
práva zastupitelky města, neboť stále věřím,
že “nejsilnější zbraní není sofistikované srážení
argumentů oponenta, ale pravý opak: vyjádření respektu k jeho názorům.” 

Ing. Veronika Krotká
zastupitelka města

Nepravdivé informace
N

íže uvedený text je dodatečným sdělením k článku „Pronájmy v Rožmberku“, který byl uveřejněn ve Vyšebrodském zpravodaji
na stránkách města Rožmberk nad Vltavou
v říjnovém vydání.
• Není pravda, že v pokladně města na konci
roku 2014 bylo minus 2 500 000,– Kč. Skutečnost v pokladně města k 31. 12. 2014 byla 0,–
Kč. Jako u všech obcí na konci kalendářního
roku. Hospodaření města v uvedeném roce
skončilo schodkem. To je pravda, ale jednalo se výsledek hospodaření, který byl řádně
zastupitelstvem odsouhlasen a tento byl kryt
ušetřenými financemi z minulých let. Žádné dluhy, úvěry jsme novému zastupitelstvu
nenechali, na účtu města zůstalo 9 500 000,–
Kč. Pro úplnou informovanost: v roce 2014
město ze svých prostředků vytvořilo nový
majetek v hodnotě 9 584 000,– Kč

• Má-li p. starostka indicie, že došlo k trestnému činu při prodeji pozemku u domu p. Kebhartové, neměla by váhat a okamžitě na základě stanoviska svých právníků sdělit, o jaký
trestný čin se jednalo, kdo se trestného činu
dopustil a popř. zda se může vymáhat náhrada škody. Použitím slovního spojení, že „šlo
patrně o trestný čin“ se dostává spíše do oblasti pomluvy.
• Prodlužování nájmu na kempu. Ve skutečnosti byl nájem kempu stávajícímu pronajímateli
prodloužen rozhodnutím zastupitelstva pouze jednou, a to opět na 10 let, tj. od roku 2007
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do konce roku 2016. K žádnému poslednímu
prodloužení nájmu, jak uvádí p. starostka, asi
rok před doběhnutím lhůty nedošlo a tudíž
i kdyby nějaký občan v této době nabízel
vyšší nájemné, nemohli jsme s ním jednat,
protože neexistoval žádný zákonný důvod
uzavřenou nájemní smlouvy vypovědět.
• Prodej dřeva? Co má znamenat otazník? Dělo se něco nezákonného? Paní starostka to
neuměla pojmenovat? Nebo to byl jenom
další pokus vnést mezi občany pocit nějaké
„nekalosti“?

• Tvrzení o tom, že jsem nepronajala p. starostce pozemek za domem čp. 64 je také nepravdivý. Její žádost o pronájem části pozemku
za domem čp. 64 byla na zastupitelstvu dne
6.3.2013 projednána a zastupitelé usnesením
č. 4/30/2013 schválili záměr část pozemku
p.č. 1136/2 pronajmout. Následně také byla
nájemní smlouva uzavřena.

• Výběrové řízení na práci účetní na dobu neurčitou bylo řádně vyhlášeno a každý se mohl
do něj přihlásit. Takže se přihlásila i stávající
účetní, která měla smlouvu na dobu určitou.
Jedné zájemkyni o toto místo jsem řekla,
že vzhledem k tomu, že nemá žádnou praxi s účetnictvím obce, budu dávat přednost
zájemkyni se zkušenostmi v daném oboru.
Je na tom něco nelogického, že si zaměstnavatel vybere člověka, se kterým již pracoval,
který již danou agendu zná a nevezme člověka bez praxe a patřičných znalostí?

•
Zákon o poskytování informací každému
z nás dává právo požadovat informace vztahující se k činnosti orgánů veřejné moci. A je
zcela běžné, že pracovníci měst a obcí tyto
informace poskytují. Ne tak v Rožmberku.
Paní starostka nerespektovala Rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 29.
6. 2016, dle kterého měla poskytnout požadované informace v plném rozsahu. Stejně
tak nezjednala nápravu Výroční zprávy města
za rok 2016, přestože k tomu byla vyzvána
Ministerstvem vnitra. Porušuje zákon, neplní
v dané věci rozhodnutí nadřízeného orgánu
a vše skrývá pod údajnou šikanou. Kdyby se
jednalo o šikanu, oba výše uvedené úřady by
toto ve svých vyjádřeních konstatovaly a nevyzývaly by k nápravě.

• Přidělování bytů; vzhledem k malému počtu
městských bytů se opravdu mohlo stát, že
členka bytové komise v jednom volebním
období rozhodovala o přidělení jednoho nebo dvou bytů, protože se v daném období více bytů nepřidělovalo. Evidenci žádosti o přidělení bytů, ze které je patrné, jak se byty
přidělovaly, jsem p. starostce řádně předala.

Paní starostka se sice v posledním Zpravodaji omlouvá za přestřelky v příspěvcích, ale
ve skutečnosti právě ona se snaží publikováním nepravdivých informací a vedením osobních útoků za hranicí demokratické kritiky,
upevnit svoje postavení a potlačit jakýkoli odlišný názor. 

Vladimíra Račáková

Pro informaci čtenářů i zúčastněných stran redakční rada využívá práva použít citace
tiskového zákona č. 406/2000 Sb., a zákona č. 305 ze dne 13.září 2013, o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu tohoto zákona dle § 10 odst.3) „osoba, na jejíž žádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď podle
tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď. „
Všem stranám byl doposud opakovaně poskytnut adekvátní prostor pro vyjádření svého
názoru či k ochraně své cti, důstojnosti, dobrého jména a pověsti. Redakce respektovala postavení všech stran sporu k přihlédnutí k veřejným funkcím, které zastávají.
Redakční rada Vyšebrodského zpravodaje zaujímá jednoznačné stanovisko, že pokračování
sporu, při vší úctě ke jmenovaným stranám, již nepatří do obsahu následujících vydání periodika, ale spadá do oblasti občansko-právního, případně trestně-právního sporu nebo řešení
jakoukoliv jinou formou.

Za nově rozšířenou redakční radu

JUDr. Rudolf Herčík Ph.D.

Vážení čtenáři,
tvorba Vyšebrodského zpravodaje je určitý proces, za prvé je závislý i na třetích stranách,
např. se jedná o grafická studia, tudíž nemůže být vše zpracováno ze dne na den, ani základní
podklady. Za druhé, co se týče procesu schvalování obsahu jednotlivých čísel, vydavatelem
zpravodaje je pouze město Vyšší Brod. A právě vydavatel je zcela odpovědný za jeho obsah
a za dodržovaní zákonů, tedy především autorského zákona. V praxi postupovala a postupuje
redakční rada vždy tak, aby byla čtenářům dána možnost objektivního náhledu a poskytnut
prostor všem názorům. Ohrazujeme se proti jakémukoliv nařčení z neposkytování informací
nebo jejich zadržování. 
Redakční rada Vyšebrodského zpravodaje

Hrad Rožmberk přilákal
53 tisíc návštěníků
L

etošní sezónu můžeme považovat za velmi úspěšnou, návštěvnost sice neatakovala loňská rekordní čísla, ale od začátku roku
hrad přílákal na 53 tis. Návštěvníků. Vedle
standardních prohlídkových okruhů jsme návštěvníkům nabídli také mnohé kulturní akce
a mimořádné prohlídky.

Úspěšně pokračuje restaurování věže Jakobínky, díky kterému se i letos těšily velkému zájmu její komentované prohlídky. V souvislosti s rekonstrukcí probíhaly i didaktické
programy Jeřáby táhnou na Jakobínku určené zejména žákům a studentům základních
a středních škol.
Během prázdnin jsme program nabízeli i široké veřejnosti, zejména rodičům s dětmi.
Možnost vyzkoušet si zábavnou formou práci středověkých stavebníků na jednoduchých
modelech využilo na 300 návštěvníků.
Rok 2017 se i na Rožmberku nesl ve znamení
renesance. Do projektu Národního památkového ústavu Rok renesanční šlechty jsme se
připojili dvěma výstavami. V galerii hradu byla
k vidění výstava Rytířský sál – příběh vepsaný do zdí, přibližující svou digitální projekcí
všechna vyobrazení rožmberské tabulnice,

jejich náměty, myšlenkový rozměr doby i jejich interpretaci. Dokonalý obraz období doplnily předměty z depozitářů hradu. Součástí
výzdoby sálu je i soubor obrazů z počátku
17. století zobrazující vesmírná tělesa, a ta se
stala inspirací letošní výstavy květinových
aranží, která tradičně zdobí historické interiéry na sklonku srpna. Hradem letos prostřednictvím květů zářilo Slunce, Měsíc, meteorický
roj, či letící kometa….
Velmi vydařená Hradozámecká noc, ke které
se rádi připojujeme vždy poslední srpnovou
sobotu, se letos pochopitelně nesla také v
duchu renesance. Kromě večerních prohlídek si návštěvníci užili zajímavé přednášky,
koncert nebo vonnou instalaci věnovanou
historii vůní.
Ani s nadcházející zimou pro nás práce nekončí, od listopadu do března je možné navštívit
temperovaný prohlídkový okruh Soukromé
pokoje. Veškeré informace včetně provozní
doby najdete na webových stránkách hradu
www.hrad-rozmberk.cz. 

Plně se ztotožňuji s názorem JUDr. Herčíka,
že tyto spory už patří na jinou úroveň řešení. A tak to i bude. Navíc jsem tyto články
dostala dnes, to znamená, že je opozice
dala na poslední chvíli a já je nemusím pro
toto číslo schválit (ale schvaluji). Nebo jsou
v redakci již dlouho? Také to jemné vybídnutí, že vlastně už odpovídat ani nemohu.
Čtenář si udělá obrázek sám. Lidé v Rožmberku pravdu znají a kroužek kolem opozice, hledíce na růže bude stejně tvrdit, že je
to hnůj. Doufám, že Zpravodaj bude zase
místem pro užitečné informace a pěknou
dokumentaci.
Lenka Schwarzová, starostka

Státní hrad Rožmberk
hledá do svého týmu
komunikativní pokladní /-ho
na částečný pracovní úvazek
Náplní práce:
• organizace návštěvnického provozu
• prodej vstupenek
• poskytování informací návštěvníkům
hradu
• průvodcovská činnost
• dohled nad expozicí
Požadujeme:
• kultivované a vstřícné vystupování
• dobré komunikační schopnosti
• organizační schopnosti, samostatnost,
zodpovědnost, spolehlivost
• znalost práce s PC
• zájem o historii
• výborný mluvený projev
• vítáme znalost angličtiny nebo němčiny,
případně dalších jazyků
• trestní bezúhonnost
(výpis z rejstříku trestů)
Nabízíme:
• stabilitu státní příspěvkové organizace
• práci v atraktivním prostředí národní
kulturní památky
• 5 týdnů dovolené
• volné vstupy na hrady a zámky ve správě
NPÚ
• příspěvek na stravné
V případě zájmu zašlete svůj životopis
s uvedením dosavadní praxe na email:
rozmberk@npu.cz

Mgr. Andrea Čekanová, kastelánka
Státní hrad Rožmberk
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Čtenářský koutek
Jsou naše čtyři kamarádky opravdu jediné
děti v Zemi Nezemi?
Baunová Petra – Johana s dlouhýma nohama
Co všechno se dá zažít během jednoho deštivého letního dne? I nečekané dobrodružství.
Jen musíte najít toho správného kamaráda.
Pospíšilová Zuzana – Kouzelná třída
Příběh pokračuje a opět se bude čarovat.
Pastis Stephan – Timmy Nezdárek 2
Nerad se na někoho vytahuje. Nerad prozrazuje, co je ve skutečnosti zač: Timmy Nezdárek, zakladatel, prezident a generální ředitel té
nejlepší detektivní agentury ve městě, a nejspíš v celém státě.
Vítám Vás u listopadových knižních novinek
a všem přeji příjemné čtení.
komiksová smršť:
4 cestovatelské příběhy Čtyřlístku
Texaské rodeo
Čtyřlístek a elixír neviditelnosti
Tryskošnek
Poklad a zrádná savana
Poklad kapitána Kida
Čtyřlístek ve filmu
knihy Lucie Seifertové:
Tajemný Golem
Pražský hrad a jeho tajemství
Tajemné hrady a zámky
Tajemná Praha
Český ráj a jeho tajemství
Tajemná Ostrava
Dějiny udatného českého národa

Pennypacker Sara – Klementýnka a naprostý blázinec
Jones Gareth – Dědictví rodu Trnhoffů
Leontýna a Felix Trnhoffovi nejsou jen tak
obyčejní třináctiletí sourozenci. Žijí v obrovském ponurém šlechtickém sídle, nechodí
do školy a za pár let zdědí nesmírné bohatství.
Od svých vrstevníků se však liší hlavně neustálou snahou zavraždit jeden druhého!
Březinová Ivona – Řvi potichu, brácho
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá
přísná pravidla. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná
se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj.
Tichý František – Transport za věčnost
Píše se rok 1940 a Jendova otce právě zatklo
gestapo a dvanáctiletý kluk nemůže tušit, co
přijde dál.

zábavná angličtina s obrázkovým čtením:
Kolik je hodin?
Dobrodružství malé čarodějnice
Příběhy ze školy
Pohádky o strašidýlku

Boswell Ellie – Magie v utajení
Sophie a Katy by měly být nepřítelkyně na život a na smrt. Čarodějka a lovkyně čarodějnic
se přece nemůžou kamarádit! Za každou cenu
chtějí svoje přátelství uchránit před světem.

Zinnerová Markéta – Princezna z třešňového království
Příběh o koloběhu lidského života, do něho
patří i stárnutí a smrt, po níž však život pokračuje dál.

Matharu Taran – Učedník
Než mu schopnost přivolávat démony obrátila život naruby, byl Fletcher prostým kovářským pomocníkem. Nyní se má stát válečným
mágem a bojovat proti divokým orkům, kteří
ohrožují jeho vlast.

Hejná Olga – Jeď, modrý koníčku
Nádherná knížka dětských říkadel, pohádek
a krátkých povídek.
Knížka pro Kulihráška
Pestrá paleta veselých pohádek z per skvělých
pohádkářů a štětců znamenitých ilustrátorů.
první a druhé čtení:
Thorpe Kiki – V lesích za roklinkou
Jaké tajemství Země Nezemě ještě skrývá?
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Hrdoun Jakub – V pavoučí síti
Temná dystopie s prvky fantasy, která vás
nenechá vydechnout. Tobiáš žije ve městě plném intrik a chudoby. Když dostane nabídku,
která by mu pomohla leccos změnit, přijme ji.
pro dospělé:
Taylor Patrik – Doktore, to byste se divil!
Začtěte se do dalších osudů venkovských
lékařů a jejich hospodyně.

Vovsová Anna – Ladič
Ivan přijíždí z emigrace do Čech. Ne však, aby
se vrátil, na to už v Novém světě příliš zakořenil, ale aby překvapil svou matku a ve starém
bytě, který si pronajme, oslavil její osmdesátiny.
Cognetti Paolo – Osm hor
V horách se do sebe zamilovali rodiče Pietra,
v horách se Pietro seznámí s Brunem, svým
nejlepším kamarádem. Také Pietrův i Brunův
dospělý život bude pevně svázán s horami.
Charvát Jiří – Eskejp
Michal Majer hledá lásku a naplnění, chce žít
dech beroucí příběh. Přesto každý den míří
do firmy, kde navrhuje reklamní předměty.
Uvízne tu Majer až do smrti?
Helle Helle – Tohle jsem měla napsat v přítomném čase
Mladá Dorte bydlí sama v domku naproti malému nádraží. Před rodiči předstírá, že studuje
literaturu na univerzitě v Kodani, jenže to není
pravda. Často je jí zatěžko vůbec vstát z postele, nechává plynout čas a čeká, co jí přivede
do cesty náhoda.
Kettu Katja – Sběratel dýmek
Deset dýmek – deset příběhů.
Woodová Barbara – Hippokratova přísaha
Dramatické osudy tří přítelkyň, které se v roce
1968 setkaly na studiích medicíny v Kalifornii.
Nousiainen Miika – Kořeny
Pekka Kirnuvaara jde do ordinace nového
dentisty, který má shodou okolností stejné příjmení jako on. Ten zjistí ihned, že mají
oba tutéž vadu chrupu. Dědičnou. Čerstvě
nalezení bratři se s novinkou každý po svém
chvíli sžívají a nakonec se rozhodnou pátrat
po svých kořenech.
Fenwick Liz – Pod nebem Cornwallu
Tajuplný romantický příběh, v němž se proplétají osudy dvou hrdinek. Mladá smolařka
Demi se po smrti matky a rozchodu s přítelem
stěhuje k dědečkovi, zatímco čerstvá vdova,
bohatá záletná šedesátnice Victoria, si hodlá
užívat života plnými doušky.
Estes Kelli – Dívka, která psala na hedvábí
Inara Ericsonová najde v domě své zemřelé
tety neobyčejný kus hedvábí, pokrytý složitou
výšivkou. Ve snaze rozluštit význam skrytého
poselství kontaktuje profesora Daniela China.
Společně pak rozkrývají příběh čínské dívky
Mei Lien, která do výšivek vepsala svůj pohnutý příběh.
Jindrová Eliška – Tajná láska Jakuba Krčína
Na pozadí skutečných historických událostí se
odehrává osudový milostný příběh plný vášní
a hlubokého citu mezi Jakubem Krčínem a Zuzanou, dcerou popraveného Vaňka Bezpalcího.
Körnerová Hana Marie – Císařská vyhlídka
Hermína po tragickém roce 1794 přebývá

v ústraní na východočeském panství. Provinční život ji však začíná nudit, zvláště ve chvíli,
kdy se její sestra s manželem přesouvají do Toskánska, kde zdědili rodinné sídlo.

Knižní tipy:

Clark Higgins Mary – Zrychlený tep
Emily je pověřena vyšetřováním vraždy slavné herečky Natalie Raines. Zdá se, že případ
může rychle uzavřít: všechny stopy vedou
k jejímu manželu Greggovi, se kterým se oběť
chtěla rozvést. Emilyiny pocity však odporují
nezvratným důkazům, proto pokračuje v pátrání i poté, co porota už rozhodla o Greggově
osudu.
Detektivky:
Beaton M.C. – Agatha Raisinová a vražedná setba
Chaloupka Otakar – Šivovo třetí oko
Česká detektivka.
Delaney J.P. – Ta přede mnou
Temný psychologický thriller.
Lagencratz David – Muž, který hledal svůj
stín
Milénium 05
Jirotka Antonín – Hrobník a jiné mystické
povídky

Mnohdy dávno uzavřené či promlčené zločiny
na životech znovu ožívají a nabývají děsuplných kontur ve světle nových poznatků.

Zimbardo Philip – Odpojený muž
Jak technologie připravuje muže o mužství
a co s tím.

Roux Madeleine – Katakomby
Šestnáctiletý student Dan a jeho spolužáci
objevují na letním kurzu pro nadané studenty temnou minulost tajemné psychiatrické
léčebny a hrůzné zážitky jim není dopřáno
zapomenout.

Matějček Zdeněk – Co děti nejvíc potřebují
Vocelková Michaela – František Josef I.
Podhola Roman – Odkaz staré Šumavy
Dvořáková Zora – To byla Milada Horáková

Votruba Václav – Šumavský děs
Děsivé příběhy ožívají ve vzpomínkách bájné
bytosti.

Novák Jan – Zátopek
Komiksové zpracování životního příběhu Emila Zátopka. 
Romana Ouředníková, MěK Vyšší Brod

Listopadové
podvečerní čtení
TÝDEN KNIHOVEN VE VYŠŠÍM BRODĚ
I letošní již 21. ročník celostátních oslav Týdne
knihoven u nás probíhá celý měsíc, a to proto, aby k nám mohli zavítat žáci 1. i 2. stupně.
Letos je Týden knihoven tématicky doplněn
výstavou spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy nazvanou Spolkla mě
knihovna, která vznikla na základě stejnojmenné knihy. Žáci pracují s pracovními listy
a vyhledávají informace, které se týkají vývoje
písma a knihoven. Na závěr vyhledávají na regálech knihy, které bych doporučila k četbě. V říjnu opět začíná setkávání s prvňáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka a na své návštěvy čekají i děti z Mateřské školy. Druháčci si přišli vyrobit
své vlastní třídní leporelo. 


Ráda bych Vás pozvala
na Listopadové podvečerní čtení
určené všem, kteří se chtějí setkat,
něco si vyrobit a přečíst něco hezkého
nejen sobě ale i ostatním.
Určeno pro maminky s dětmi
i školáky.
Setkáme se v Městské knihovně
ve Vyšším Brodě
ve čtvrtek 23. listopadu v 18 hod.
Přineste si přezůvky,
50 Kč a dobrou náladu.
Všechny Vás srdečně zvu
Romana Ouředníková

Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě

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: 3. 11. 20177
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová, Rudolf Herčík, 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 nákladem 1.200 ks. Foto na titulní straně: archiv MěKZ
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Čištění Vltavy 2017:
závěrečná zpráva

Lampionový
průvod a stezka
odvahy
O

slnivý byl v pátek 20. 10. 2017 lampionový
průvod, který se vinul z náměstí přes řeku,
kolem Hospůdky u Hastrmana až ke klášteru.
Odtud se nebojácné děti vydaly lesem na stezku odvahy, kde je postrašili létající čarodějnice,
upíři, klaun, kostlivec, jeptiška, netopýři...
Děti byly velmi statečné. Prošly celou stezku,
i když se občas objevily slzičky a rodiče pocítily sílu dětských rukou, které je bojácně tiskly.
Na konci děti za odměnu čekal velký oheň
a buřty na opečení.
Milé děti a strašidla, zase se potkáme příští rok!

D

ne 16. září 2017 zorganizoval spolek Sdružení pro Vltavu, z. s. (dále jen Sdružení
pro Vltavu), ve spolupráci s Povodím Vltavy,
s. p.(dále jen Povodí Vltavy), Českým svazem
ochránců přírody, Nadačním fondem Veolia
a Sdružením půjčoven lodí a kempů na Vltavě, z. s., již 23. ročník Čištění Vltavy. Vyčištěn byl celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu
až do Boršova nad Vltavou v délce přes 70
km.Vlastní čištění bylo organizováno z tábořiště v Novém Spolí u Českého Krumlova. Pro
čištění byla Vltava rozdělena na 12 úseků, každý byl čištěn po obou březích i v korytě řeky.
Dobrovolníci měli k dispozici buď rafty a lodě
ze svých půjčoven, nebo jim je bezplatně
poskytla půjčovna INGETOUR z Vyššího Brodu a půjčovna Pod Jezem z Rožmberka nad
Vltavou. Na tato plavidla byl sbíraný odpad
nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům
nebo na sběrná místa, kterých bylo na trase
celkem 11. Odvoz a likvidaci odpadu z těchto
míst zajistili provozovatelé některých tábořišť,
obce a Povodí Vltavy. Vzhledem k chladnému
a deštivému počasí se letos Čištění Vltavy
zúčastnilo jen 176 dobrovolníků, což je těsně
pod desetiletým průměrem. Díky Povodí Vltavy byl průtok vody v řece opět snížen na minimum (6 m3/s), proto bylo možno vyčistit i dno
řeky. Celkem bylo naplněno přes 500 pytlů
převážně drobným odpadem. Na této akci se
opět aktivně podílela některá města a obce
ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Akci podpořilo přes 40 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť,
restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (podrobněji viz seznam). Tak jako v minulých
letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky. Sesbíraného odpadu bylo letos
méně než v minulých letech, což mohlo být
způsobeno i zvýšeným průtokem vody v období před vlastním čištěním. Opět se podle
množství drobného odpadu dalo zjistit, kde
v sezóně kotvily „plovoucí bary“. Nejvíce odpadu bylo v úseku pod Českým Krumlovem,
ale i tam ho bylo méně, než v minulých letech
(jen 4 pneumatiky a 2 kola, dětská klouzačka,
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malý gauč). Jinak opět převážil drobný odpad z letošní letní sezóny na řece (plastové
kelímky – i když méně než v minulých letech,
brčka, zbytky oblečení, boty, rozbité skleněné
láhve, PET láhve, igelitové obaly, plechovky
a lahve od/s pivem, zbytky lodí) nad nevodáckým odpadem. Akce Čištění Vltavy 2017 byla
pořádána v rámci celkové koncepce činnosti
Sdružení pro Vltavu.

Velmi děkujeme za pomoc SDH Vyšší Brod,
Městské polici za doprovod a všem maskovaným dobrovolníkům. J  
dk

Petr Kolínský
vedoucí akce
Seznam sponzorů:
Všem sponzorům děkujeme za přízeň
a podporu akce. Pokud jsme na někoho
zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.
Boatpark, s.r.o. Praha, CK Vltava Sport Servis,
Český Krumlov, Česká televize, Český svaz
ochránců přírody, Kemp Branná, Kemp Na Pískárně, Kemp Český Krumlov – Nové Spolí,
Kemp Koruna, p. Nejedlý, Kemp Vltavan, INGE,
Kralupol, Město Rožmberk nad Vltavou, Město
Vyšší Brod, Nadační fond Veolia, Občerstvení
Maringotka – p. Kukla, Občerstvení Nové Spolí, Český Krumlov, Občerstvení Štvanice, Praha
– p. Buk, Občerstvení U Kelta – p. Šesták, Občerstvení Marina – p. Matucha, Občerstvení
U Srubu – p. Kolář, Obec Boršov n/Vltavou,
Pekárna Vyšší Brod, Pension Inge, Vyšší Brod,
Povodí Vltavy s. p., Půjčovna lodí ADA Vyšší
Brod, Půjčovna lodí INGETOUR Vyšší Brod,
Půjčovna lodí KANAK Kaplice, Půjčovna lodí
Pe–La Rožmberk nad Vltavou, Půjčovna lodí
Petr Putzer Vyšší Brod, Půjčovna lodí Odysea
České Budějovice, Půjčovna raftů a kánoí Pirát České Budějovice, Půjčovna raftů a kanoí
Pod Jezem Rožmberk, Restaurace Rybářská
bašta Rožmberk nad Vltavou, Stavební agentura Kolínský Praha, Surfsport, Tábořiště U tří
veverek, Turistická ubytovna Start Rožmberk,
Vodácké tábořiště Dívčí Kámen, Vodácký oddíl RAK, Voroplavba Český Krumlov VÚ, DDŠ
a ŠJ Hostouň u Horšovského Týnce, + několik
set dobrovolníků 

Dobročinný bazar
SOS animal
Kdy: v pátek 24. 11. 2017, 15,00 – 18,00 hod.
Kde: ve vestibulu kina Vyšší Brod
Po roce opět chystáme Dobročinný bazar
SOS animal pro opuštěná a jinak strádající
zvířátka. Přijďte si s námi popovídat a hlavně
nakoupit.
Budeme rádi za věci k prodeji do bazaru
(kosmetiku, drogerii, šperky, kabelky, potřeby do kuchyně,elektroniku, hračky, zachovalé
oblečení).
Pokud se nám rozhodnete do bazaru přispět,
kontaktujte, prosím, jednu z nás:
Erika Smolíková 723 485 921 – Český Krumlov / Eliška Bílková 731 406 021 – Zubčice /
Libuše Brázdová 773 626 778 – Vyšší Brod /
Jana Fajtlová 737 125 602 – Dolní Třebonín.
Předem moc děkujeme!

Městské divadlo Český Krumlov – listopad 2017
Středa 1. 11. v 19.30 hodin
– předplatné „A“ PODZIM 2017
DIVADLO KALICH PRAHA			
Vstupné: 420 / 210 Kč
Tennessee Williams – BÁJEČNÁ NEDĚLE
V PARKU CREVE COEUR
V cituplné komedii uvidíme kromě výše zmíněné IVY JANŽUROVÉ i její dceru SABINU REMUNDOVOU, BARBORU MUNZAROVOU a LUCII
ŽÁČKOVOU. Délka představení: cca 2 hodiny
včetně přestávky.
Pátek 3. 11. v 19:30 hodin.
Jednotné vstupné: 150 Kč
LAKOMÁ BARKA – 20 let
Narozeninový koncert známé folkové dívčí skupiny z Českého Krumlova.
Sobota 4. 11. v 17:00 hodin 			
Vstupné:200 / 100 Kč
LiStOVáNí.cz: / Robert Fulghum
Americký spisovatel Robert Fulghum se opět
vrací do Česka a osobně v Českém Krumlově
s projektem LiStOVáNí představí svou novou
knihu „Opravář osudů“. – účinkují: Věra Hollá
a Alan Novotný (alt. Jiří Ressler)
Čtvrtek 9. 11. v 19.30 hodin
– předplatné „A“ PODZIM 2017
Agentura GP-ART PRAHA 			
Vstupné: 300 / 150 Kč
Jaroslav Gillar, Vladimír Škutina
„… A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“
Groteska o světě, v němž žijeme.Režie a hudba:
Jaroslav Gillar, scéna a kostýmy: Helena Dubová
Neděle 12. 11. 2017 v 19.30 hodin
– předplatné „GOLD“ PODZIM 2017
Vstupné: 460/230 Kč
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha
Bernard Slade – KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná.
Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém
světě. Délka představení: 2 hodiny a 5 minut
s přestávkou.

Neděle 26. 11. v 15:00 hodin
nedělní pohádka
Jednotné vstupné: 70 Kč
Divadlo KRAPET – Praha
NAŠEL SE MEDVĚD
Aneb jak ztracený medvídek procestuje Anglii,
Francii a Rusko. NOVÝ HIT OD TVŮRCŮ „VČELÍCH
MEDVÍDKŮ“!!!! Všichni někde bydlíme. Jediným
společným domem nás všech je naše Země.
Inscenace je určena žákům MŠ a 1. stupně ZŠ
(respektive dětem od 4 do 9 let)
Délka představení: cca 60 minut.
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ
Středa 22. 11. v 8:30 a 10:30 hodin.
Jednotné vstupné: 70 Kč
DIVADLO DRAK Hradec Králové Praha
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček – AMUNDSEN
kontra SCOTT
Režie: Jakub Vašíček | Výprava: Kamil Bělohlávek,
Tereza Venclová | Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
| Inscenace v podání tohoto divadla zaručuje
žákům poutavou a imaginaci rozvíjející podívanou o jedné z nejznámějších světových cestovatelských osobností. Inscenace je určena žákům
2. stupně ZŠ (respektive dětem od 9 do 14 let)
i studentům nižších tříd středních škol.
Délka představení: 70 minut
Pondělí 27. 11. v 8.30 a 10.30 hodin
– představení pro MŠ a 1. – 4. třídy ZŠ
Divadlo KRAPET – Praha, jednotné vstupné: 70,– Kč
NAŠEL SE MEDVĚD
Aneb jak ztracený medvídek procestuje Anglii,
Francii a Rusko
NOVÝ HIT OD TVŮRCŮ „VČELÍCH MEDVÍDKŮ“!!!!
Všichni někde bydlíme. Jediným společným domem nás všech je naše Země. Inscenace je určena žákům MŠ a 1. stupně ZŠ (respektive dětem
od 4 do 9 let). Délka představení: cca 60 minut.
PŘIPRAVUJEME – PROSINEC 2017:
3. 12. 1. adventní neděle – v 15:00 nedělní
pohádka
5. 12. Mikulášská nadílka
9. 12. Studio DVA PRAHA – HVĚZDA

Firma OÖMEDIENLOGISTIK, GMBH
hledáme posily na pozici
roznášení novin v Rakousku.
Více informací na tel. č.:
775 69 29 05 pí. Veronika Šenvická
nebo mail: m.gezici@oomedienlogistik.at
(v německém jazyce).

– předplatné GOLD
10. 12. 2. Adventní neděle – Kopecký
– MALOSTRANSKÁ POHÁDKA
10. 12. Ježíškova pošta
11. 12. Kopecký – MALOSTRANSKÁ POHÁDKA – školní představení
12. 12. RADŮZA – vánoční koncert v sále
divadla – vstupenky již v prodeji
17. 12. 3. Adventní neděle – v 15:00
nedělní pohádka
PŘEDPRODEJ A PRODEJ VSTUPENEK
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.,
Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. a fax:
380 711 775, e–mail: vstupenky@divadlock.
cz, pokladna divadla – tel.: 380 727 370, út.
a čt. 13.00 – 17.00 h a hodinu před každým
představením. INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 704 619,
e-mailto: info@ckrumlov.cz;
UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek 57,
381 01 Český Krumlov, tel.: 380 725 110, fax:
380 712 424, e-mail: tourist.service@unios.cz,
www.visitceskykrumlov.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE – rezervace a prodej
vstupenek – v síti CB-SYSTÉM
– www.perfectnet.cz/ceskykrumlov.
INTERNETOVÝ PRODEJ: www.ckrumlov.cz/
tickets
www.facebook.com/mdckrumlov

Řádková inzerce
• SVOBODNÝ TANEC intuitivní a vědomý pohyb k upevnění fyzického a emočního zdraví. Dopřejte si přesně ty pohyby, které léčí
a podporují vaši přirozenost. Vhodné pro děti
od 14let a dospělé, pro ne–tanečníky. V listopadu každou středu od 18.00 do 19.30 v Lipně
n. Vlt. v Rezidenci Club Canada. Vstupné 50,–
Kč. Více informací na
www.svobodnytanec.cz

Restaurace v Rakousku přijme
kuchaře do HPP
Ubytování možné.
30 km od hranic – Gallneukirchen.
Informace poskytne Frau Landerl
Tel.: 0043 650 981 3606
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Na sídlišti přibývá parkovacích míst
D

alší místa pro parkování automobilů obyvatel na sídlišti v ulici Pohraniční stráže
jsou nutností. Některé objekty v této lokalitě nemají dostatečný počet parkovišť. A tak
jsou někteří řidiči nuceni svá auta zanechávat
i na místech, která rozhodně nejsou k takovému účelu určena.
V současné době město pracuje na výstavbě
14 nových parkovacích míst, která vznikají v bezprostřední blízkosti bytového domu
s popisným číslem 311. Město má v plánu další
rozšiřování. „Nyní čekáme, až vejde v platnost
nový územní plán. Poté se hned město pustí
do prací na rozšíření dalšího parkoviště před
domem čp 313,“ upřesňuje starosta Milan Zálešák. 
jstr
Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

Uzavírka na Větrné probíhá

až do 11. listopadu

A

ž do 11. listopadu 2017 není možný průjezd po silnici č. III/1622
od křižovatky Větrná směrem na Brannou. V uvedeném termínu zde
probíhá oprava silničního povrchu.

Oprava mostu nabírá zpoždění
Most za čerpací stanicí směrem na Dolní Dvořiště měl být opraven
do konce října. Dle informací investora, Správy a údržby silnic JčK, by
se tak mělo stát až během měsíce listopadu. 
Foto: město Vyšší Brod/J.Straka

Na Malšín se dostanete bez problémů
Do obce Malšín se ale z Vyššího Brodu dostanete bez problémů, uzavírka začíná až za zmíněnou křižovatkou. Pokud však budete cestovat
do Českého Krumlova, musíte využít jiných tras: na křižovatce Větrná se
vydat směrem na Přízeř a Rožmberk n. Vlt. nebo využít silnici do Rožmberka n. Vlt. přes Hrudkov či silnici na Lipno n. Vlt. a dále přes Černou
v Pošumaví. 

jstr

Horní Brána, U Poráku 512, 381 01 Český Krumlov

tel./fax.: 380 711 277, mobil: 777 341 518 - 9
webové stránky: www.abwatt.cz
e-mail: abwatt@abwatt.cz, abwatt@seznam.cz

Tepelná čerpadla - Kotle na biomasu Solární systémy - Plynové kotle
Nabízíme:
* projektové práce
* dodávka a montáž
* zpracování potřebných dokumentů pro dotace

Kotlíková dotace - Nová zelená úsporám
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SVATOMARTINSKÉ
HODY
od 9.11. do 12. 11. 2017
Přijměte pozvání na svatomartinské hody do restaurace hotelu
Panský dům. Připravili jsme pro Vás
vynikající pečené husy s jablky
a pečenou kachničku.
Nebude chybět ani nabídka
výborných mladých vín
REZERVACE:
Tel.: 723 277 879,
e-mail: info@hotelpanskydum.cz

Odívání-průmysl-kopírování
Soňa Šerhaklová

Nové zboží v oddělení výprodeje
Totální výprodej všech záclon,
kusové i metráž, cena od 50,– Kč
Od 1. listopadu nová kolekce O´style
Dárkové a vánoční zboží již v prodeji
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Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Vyšší Brod a stavba odpadního tunelu Lipno
Projekt přehrady na Lipně s elektrárenskou
turbínou vznikl až po druhé světové válce,
zejména po odsunu Němců a znárodnění loučovické papírny. Rozhodnutím ministerstva
dopravy bylo v dubnu 1946 uloženo Zemskému národnímu výboru v Praze, aby připravil
návrhy na využití vodní síly na horní Vltavě tak,
aby spád Čertových proudů byl koncentrován v jediném vodním díle. Tím bylo techniky
upřesněno zadání budoucí výstavby Lipenské
přehrady. V dubnu 1948 schvaluje ministerstvo
techniky generální řešení Lipna a již pátého
května 1948 se konalo ve Vyšším Brodě informativní řízení. Štáb stavby se usídlil ve Vyšším
Brodě v hotelu Šumava a prvním vedoucím
stavby byl jmenován inženýr Kotek.
Vedle Spirovy hydrocentrály začali svou práci
tuneláři, kterým se říkalo „barabové“. To byla
od samého počátku elita mezi budovateli Lipna. Měli se od Vyššího Brodu prokopat mohutným tunelem až k budoucí lipenské podzemní
elektrárně. Zatím však sbíječkou a lopatou odklízeli stovky kubíků zeminy, na tvrdou skálu se
ne a ne dostat. Byly to tři party, které se ve dne
v noci střídaly. Jednou z nich vedl Novák. Jeho
křestní jméno ovšem v záznamech není. V tu
dobu se křestní jména nahrazovala slovem
„soudruh“. Novák byl soukromým pekařem
u Milevska, kde mu znárodnili pekárnu, a tak
byl vyslán na Lipno, aby se zde místo pečení
chleba zavrtával sbíječkou a lopatou do hory
Luč.

Ražba odpadního tunelu.
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Ražba odpadního tunelu.

Odpadní kanál mezi Vyšším Brodem a podzemní elektrárnou se začal razit 13. května
1952. První slavnostní odstřel provedl tehdejší
ministr stavebnictví Emanuel Šlechta. Počátky
tunelu byly velmi svízelné. Nebyla mechanizace. Průměrný denní postup byl v roce 1952
půldruhého metru a v následujícím roce 1953
se dosáhlo zhruba stejného výkonu. Opoždění
bylo i v roce 1954, kdy průměrný denní výkon
byl 2,72 metru. V roce 1952 se na tomto odpadním tunelu od Vyššího Brodu pracovalo
pouze s pneumatickými vrtačkami „na sucho“,
kdy každý trpěl vdechováním žulového prachu. Odstřelená žula byla do vozíků nakládána
ručně a vyvážena „na barabu“ na břeh Vltavy
u začátku budoucího odpadního tunelu. V závěru roku 1954 se zde poprvé objevily automatické nakladače odstřelené žuly. Barabové vždy
navrtali tolik děr k odstřelu, že po odstřelu byl
tunel o 100 až 110 centimetrů delší. V polovi-

ně července 1953 nahradil ruční vrtačky “vrtný
vůz,“ který měl čtyři vrtná kladiva a ty uvedl
do provozu Jarda Papáček.
V době, kdy ještě nebylo dostavěno sídliště
na Lipně, byla část techniků ubytována v hotelu Šumava ve Vyšším Brodě. Ubytování to nebylo špatné. Stačilo sejít ze schodů do restaurace
na večeři či na pivo. Byl zde i velký taneční sál.
Není však růže bez trní a tím trním byl statný
vlčák usídlený ve velké psí boudě na dvoře hotelu. Když někdo vešel do dvora, „vyšebrodská
bestie“ se trhala ze řetězu, cenila tesáky a zuřivě štěkala. Bylo to v zimě a v sále hotelu byla
tancovačka. Bylo po výplatě v sobotu, a tak
barabové z tunelu si udělali na tancovačce
pré. Barabové bydleli na Hrudkově v ubytovně na kopci nad Vyšším Brodem a dojít tam, to
byl pro mnohé nadlidský výkon. Bylo po tancovačce, kuchyně opuštěná, sál zavřený a také

hoteliér šel již spát. Mnoho toho ale nenaspal.
Probudilo jej srdcervoucí vytí. Po několikerém
pokřikování na psa hoteliér vstal, natáhl kalhoty a vyšel na dvůr. Když na dvoře rozsvítil světlo, naskytl se mu neuvěřitelný pohled.
Ačkoliv mrzlo, jen praštělo, zlý pes, celý prokřehlý, seděl před boudou a vyl na celé kolo. Podivil se pan hoteliér a pochopil, až když si posvítil
baterkou do psí boudy. V boudě ležel nacpaný,
celý pokroucený a chrápající baraba. Tady v psí
boudě vyspával všechny ty upité plzně a štamprle slivovice. Jak dostal hoteliér tuneláře ze psí
boudy, to se ani jeden z nich nepochlubil. Víme
jen tolik, že tato noční příhoda vyšebrodského
psa baskervilského zcela šokovala a od toho
dne už byl jako hlídač k ničemu. Sotva se někdo přiblížil ke dvoru, zalezl hluboko do boudy
a čekal, až vetřelec přejde.
V roce 1953 zjistili pracovníci komunistické tajné policie StB, že je v prostoru Lipno, Loučovice, Vyšší Brod a Rožmberk v provozu „ilegální
imperialistická protistátní vysílačka“. Vytipovali
si osoby, které mohly připadat v úvahu jako
obsluha „nepřátelské vysílačky“ a postupně je
vojenská správa povolávala na mimořádná vojenská cvičení. Státní bezpečnost čekala, kdy
se vysílačka odmlčí. Když povolali na vojenské
cvičení MUDr. Josefa Zenáhlíka, obvodního
lékaře z Vyššího Brodu a současně i závodního lékaře stavby Lipna, vysílání ustalo. Při následné domovní prohlídce StB skutečně našla
v ordinaci vysílačku, která byla zahrabána v zemině kbelíku s palmou. Při výslechu, vedeném
tehdy obvyklými metodami StB, se MUDr. Zenáhlík přiznal, že spolupracoval s francouzskou
rozvědkou. Nastalo velké zatýkání všech, kteří
se s MUDr. Zenáhlíkem stýkali. Podle pamětníků pamětníků to bylo nejméně šedesát osob.
Dvacátého šestého června 1953 byl zatčen
a odvezen do Č. Budějovic i hlavní inženýr
Lipna A. Bahemský. Jeho jméno nalezla StB
v kartotéce pacientů doktora Zenáhlíka. Podle
mínění pracovníků StB to byl ten pravý člověk,
který, vzhledem ke svému postavení, mohl Zenáhlíkovi předávat podrobné důležité zprávy
o stavbě i o vedoucích pracovnících Lipna. Největší ironií na celém zatýkání je skutečnost, že
v té době rozhlas i tisk hýřily podrobnými technickými i osobními údaji o této „první stavbě
socialismu v jižních Čechách.“ Soudní přelíčení
u Krajského soudu v Č. Budějovicích se konalo
v dubnu 1954 a MUDr. Josef Zenáhlík byl odsouzen ke čtrnácti letům vězení a řada dalších
obviněných také k mnoholetým žalářům. Tentýž Krajský soud v roce 1968 znovu přezkoumal soudní spisy a rozsudek z roku 1954 v plném rozsahu zrušil.
První polovina roku 1954 je je v celé historii lipenské stavby nejméně dokumentačně zachycena. Neplnil se plán, který vůbec nepočítal se
šumavskou zimou. A ta se ukázala v roce 1954
ve své plné krutosti. Mráz, spousta sněhu a fujavice. Dále došel přísun kulaků, živnostníků,
intelektuálů a dalších „protisocialistických živlů“. Barabové v té době vydělávali až osmnáct
korun za hodinu. Byly to velké peníze, vždyť

Vyústění odpadního tunelu u Vyššího Brodu.

průměrná mzda v Československu byla v té
době 730 korun při dvě stě hodinové pracovní
době za měsíc.
V roce 1955 bylo započato s ražením protištoly z podzemí budoucí elektrárny na Lipně.
Od vyšebrodské baraby byl v roce 1955 denní
průměr 3,74 metru a špičkový denní výkon byl
až 5,80 metru. Suché vrtání bylo postupně nahrazeno vrtáním s vodním proplachem a také
původní odpalování šňůrou bylo nahrazeno
elektrickým odpalem. Na konci prosince 1955
bylo od Vyššího Brodu proraženo již 2.895 metrů a cesta vláčkem v podzemí až na příď trvala
půl hodiny.
František Jeřábek začínal v roce 1929 jako minér na Vranovské přehradě a odtud v roce 1937
přešel na stavbu přehrady Štěchovice. Od roku
1949 stavěl přehradu Slapy a v roce 1952 přišel
na stavbu odpadního tunelu do Vyššího Brodu.
“To byla ještě divočina. Všude panenská země,
přes kterou jsem tahal na větvích metráky střeliva. Vždy když jsem v zimě zapadl do závějí až
po krk, tak jsem proklínal tu panenskou zem
a všechny panny a dušoval jsem se při všech
svatých, že z té divočiny uteču. Neutekl jsem.“
Tři měsíce střílel sám. Postupně přicházeli další střelmistři a hromobití se rozrůstalo.
Práce v odpadním tunelu se dělaly tak, že se
razila směrová štola, potom se udělaly „šlyce“
a daleko za směrovou štolou se prováděl plný
výlom. Pro minéra a střelmistra Jeřábka to znamenalo provést za směnu až dvě stě padesát
odpalů. Skála duněla ve dne v noci. František
Jeřábek říkal, že si svítil karbidkou a neviděl ani
na krok. Nejen, že bylo v tunelu hodně prachu,
ale i množství naftových zplodin od mašinek,
které vyvážely vylámaný kámen.
Mašinky vozily dva druhy vozíků. Do „dřeváků“
se odstřelený kámen nakládal ručně a do „plecháčů“ pomocí mechanických nakladačů. Vyrubaný kámen z tunelu se před vchodovou
obří dírou přeměňoval ve štěrk do betonových
směsí. Vše probíhalo normálně až do osmého ledna 1955. Tu v tunelu zazní dutý výstřel

a František Jeřábek padá k zemi. Rychle do nemocnice, stav je velmi vážný, doktor bezradně
krčí rameny. František je při vědomí a téměř
v agónii říká sestřičce jadrný vtip. Rázem nad
sebou vidí rozesmáté obličeje. Byl to jeho
životní optimismus, který Františka postavil
na nohy. Dosud se mu říkalo Franta Rámus, ale
po 8. lednu 1955 také Nesmrtelný střelák.
Prorážka tunelu to byla pro baraby slavnostní
událost. Na počátku ledna 1956 bylo jasné, že
se blíží proražení směrových štol odpadního
kanálu. V noci z 10. na 11. ledna 1956, právě
před půlnocí, prorazili barabové v tunelu poslední metr. Ve vzdálenosti 2902 metrů od portálu pronikl pneumatický vrták party Karla
Škopka. Z druhé strany, od lipenského podzemí, postupovala parta Miroslava Šalandy.
Po starém barabovském zvyku si oba předáci
podali nejen ruce, ale vzájemně si vyměnili i lahve rumu na přípitek.
Tři a půl roku trvalo, než barabové prorazili,
vyrubali a vystříleli tunel. Střelmistr František
Jeřábek dostal pořádného hobla. Po oslavě
12. ledna 1956 všichni, od dílovedoucího Václava Naxera přes asistenty Románka a Kocúna
až po vykladače vozíků, čtyři dny a čtyři noci
slavili. Tři a půl roku každý baraba poctivě odevzdával na vkladní knížku nazvanou „František
Prorážka“ své procento mzdy a nyní společné
úspory propili. 
František Fazekas, Loučovice–Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)

Vážení čtenáři,
máte-li doma různé historické
dokumenty, fotografie nebo videa,
se kterými se chcete podělit s ostatními,
tak nás můžete kontaktovat na e-mail:
info@loucovice-historie.cz
nebo v květince u p. Vavery.
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• 9. 11. 2017 čtvrtek, 15:30 hod., Klub pod kinem
KLUBÍČKO – dětský klub
Přijďte si pohrát a popovídat!
• 9. 11. 2017 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
KINEZIOLOGIE jako cesta objevování sebesama
přednáší Hana Kotalíková
• 11. 11. 2017 sobota, 10 hod.,
sraz na náměstí před historickou radnicí
ČIŠTĚNÍ STEZEK
symbolické zamykání stezek Vyšebrodska
• 16. 11. 2017 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
Promítání festivalového filmu
22. 11. 2017 středa, 16 hod., Klub pod kinem
POHÁDKOVÉ STŘEDY – Divadlo Potulného čajovníka
KLOBOUČKOVÝ FANTOM
Vstupné: 50,– Kč
23. 11. 2017 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
Přednáška o problémech s úřady a o pomoci při řešení
vyřizování stížností
Přednáší: Bc. Tereza Valachová, Bezplatná právní poradna
ICOS o.p.s. Český Krumlov
K poslechu a tanci zahraje p. R. Veselý
Vstupné: 50,– Kč
23. 11. 2017 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
ČTENÍ SPOJENÉ S VÝTVARNOU DÍLNOU
a to nejen pro maminky s dětmi. Přezůvky s sebou.
Vstupné: 50,– Kč
30. 11. 2017 čtvrtek, 17 hod., Kino
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ
k 60. výročí založení pobočky ve Vyšším Brodě
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  13. 11. do 12 hodin.

Pozvánka
na advent 2017
3.12. neděle, 17.00 hod.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
4.12. pondělí, 17.00 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA NÁMĚSTÍ
10.12. neděle, 11.00 hod.
VÁNOČNÍ INSPIRACE
TRH s drobnými dárečky,
dětská vánoční POHÁDKA,
letos speciálně VEPŘOVÉ HODY – přijďte ochutnat
skvělou prdelačku, jitrnice, jelítka, zabijačkový guláš
a další speciality. K tomu všemu Vám zazpívá
PAVLÍNA JÍŠOVÁ, a další.
11.12. pondělí, 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU OPERY
JIHOČESKÉHO DIVADLA
Vstupenky od 15.11. v infocentru. Cena 100,– Kč.
14.12. čtvrtek
VÝLET NA ADVENTNÍ TRHY DO PRAHY
Již teď se přihlaste, počet míst je omezen!!!
Cena 300,– Kč / osoba.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
O termínu Vás budeme informovat v příštím čísle.

