Z PR AVODA J M ĚSTA VYŠŠÍ B R OD



ro čn ík 2 8 | b ře ze n 2017 (28 8) | nák l ad 15 70 k s

Vyšebrodský
zpravodaj



zda r ma

w w w.m es tov ys sib ro d.c z
PARTNER VYŠEBRODSKÉHO
ZPRAVODAJE

ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ

ROŽMBERK NAD VLTAVOU,
LOUČOVICE, PŘEDNÍ VÝTOŇ
 Pohádkové středy
O kozičce Bělince

Středa 15. 3. 2017, 16.00 hod.
Klub pod kinem. Vstupné 50,– Kč

 Divadelní klub
Českokrumlovská scéna

uvádí hru Sylvie, 30. 3. 2017,
18.00 hod., sál kina Vyšší Brod
Předprodej v infocentru

X. ročník Koncertu pro Andu
Srdečně Vás zveme na jubilejní 10. ročník charitativního Koncertu pro Andu
v sobotu 25. 3. 2017 v sále hotelu Šumava od 19 hod.
Můžete se těšit na: nejmladší kapelu ZUŠ Vyšší Brod a kapely Magma, Jiří Schelinger memory band,
Led Zeppelin s.r.o a Satisfucktion. Koncert zakončí kapela Kyanid, která představí své nové album
„Dny se zdály jiné“. Celým večerem bude provázet oblíbený moderátor Josef Bigi Bigas. Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude věnován na Dětskou hematoonkologii v Českých Budějovicích.
Přijďte si již podesáté zavzpomínat a užít dobrou muziku. A hlavně? No přece podpořit dobrou věc! 

 Informace k vývozu
komunálního odpadu

Do konce března 2017
je nutné si na MěÚ vyzvednout
nové známky firmy
FCC Č. Budějovice, s. r. o.
Více informací na str. 2
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EKO-KOM vzdělává
v oblasti třídění odpadu
Vážení a milí čtenáři!
První jarní číslo Vyšebrodského zpravodaje opět po delší době
přináší informace i ze
všech obcí, které se
čtvrtletně podílejí
na jeho rozšířených vydáních.
Na samém konci minulého měsíce se měli
občané možnost vyjádřit k důležitému
projektu města, k návrhu nového územního plánu. Ale jelikož se jeho veřejné
projednání událo až po uzávěrce vydání,
přineseme reportáž až v dubnu. Ale jelikož
byl na jednání přítomen štáb videozpravodaje města, už nyní můžete reportáž
zhlédnout na městském webu.
Pravidelná rubrika informací z úřadu se
tentokrát věnuje stavebnímu odboru. Jistě
za povšimnutí stojí i možnost stále koupit
dvě stavební parcely v lokalitě Pod Vodojemem, podrobnosti se dozvíte na straně
9. Potěšující určitě bude i informace, že
od 1. 3. dojíždějí do Vyššího Brodu nové
žluté autobusy RegioJet (Student Agency),
kterou přinášíme na straně 19.

N

ezisková společnost EKO-KOM i v roce
2016 realizovala své výukové programy zaměřené na rozšíření povědomí o prospěšnosti
třídění obalového odpadu. PETky, plastové
kelímky, plastové nádobky nebo papírové či
skleněné obaly se úspěšně vracejí k recyklaci
také díky intenzivní vzdělávací činnosti společnosti zaměřené na děti a širokou veřejnost.
Jen v minulém roce byla realizována komplexní environmentální výuka na 655 základních
školách. Společnost ji organizuje od roku 1997
a za 20 let tak celkově oslovila zhruba 2 a čtvrt
milionu dětí. Také proto patří mladší generace
mezi nejaktivnější třídiče.
A díky těmto nejmladším třídičům patří Češi
mezi nejlepší v Evropě. Každá třídící domácnost totiž ročně vyseparuje v průměru 4 barevné kontejnery odpadu – každý z nás vytřídí
v průměru přes 42 kg vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
EKO-KOM provozuje již od roku 1999 celostátní systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Tento systém je založený na spolupráci průmyslových podniků,
měst a obcí a společností nakládajících s odpady a zajišťuje, aby odpady z použitých obalů
byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběro-

vou technikou, upraveny, dotříděny a konečně
využity jako náhrada primárních surovin.
Vzdělávací programy a projekty společnosti
podporují komunikační kampaň „Má to smysl,
třídím odpad!“, která si klade za cíl maximalizovat počet českých a moravských občanů
ochotných třídit. „Naším cílem je samozřejmě
co nejvyšší účast spotřebitelů, ale jsme realisté.
Pomocí vzdělávacích a komunikačních kampaní
a programů chceme v následujících letech poskytovat spotřebitelům informace tak, aby se
dnešních 72 % třídičů přiblížilo 80 %, což by nás
opět posunulo k absolutní evropské špičce“, uzavírá Lucie Müllerová.
Vzdělávací programy:
• Tonda Obal (www.tondaobal.cz)
určen primárně pro základní školy
• Brána recyklace
putovní výstava z recyklovaných materiálů
Kontakt:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti
EKO-KOM
Lucie.Mullerova@ekokom.cz 
Zdroj:
Andrea Vodňanská, PR agentura ex voto

Léto je sice ještě poměrně daleko, ale
program na sezónu je již připravený. Co se
týče letních koncertů, máme se na co těšit.
Od začátku dubna pak bude možné si již
pořídit na jednotlivá vystoupení vstupenky. Podrobnosti najdete na poslední straně
u kulturního programu.
Příjemné čtení Vám přeje


Jan Straka,
za redakci VZ

Aktuální informace k vývozu
komunálního odpadu

P

o jednání s firmou FCC České Budějovice, s.r.o., zajišťující vývoz odpadů v naší
obci se dohodlo vylepení jejich vlastních
známek na odpadní nádoby.
Žádáme občany, kteří si dosud nevyzvedli barevné samolepící známky rozlišující
časový interval vývozů, aby tak učinili nejpozději do konce března 2017 na odboru
životního prostředí MěÚ ve Vyšším Brodě.
Miroslav Krahulec
vedoucí odboru ŽP

Odborníci ze SFŽP informovali o dotacích
z programu Nová zelená úsporám
V
e čtvrtek 9. února se všichni zájemci
o možnosti čerpání podpory z programu
Nová zelená úsporám sešli ve vyšebrodském
Klubu pod kinem, kde jim podali aktuální
informace odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Seminář byl pro zájemce zcela bezplatný a týkal se především 3. výzvy výše zmíněného
programu, která cílí na výstavu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností,

nově je možné ale žádat i na budování zelených střech a využívání tepla z odpadních
vod. Důležitou informací je, že je možné
podávat žádosti do konce roku 2021. Podrobnější informace naleznete na www.novazelenausporam.cz nebo se můžete obrátit na krajské pracoviště SFŽP na tel.: 386 351 995 
jstr
Foto: město Vyšší Brod / J. Straka
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Městské lesy loni realizovaly zisk 7 miliónů korun
jsme 56 žádostí, z nich je 55 vykryto. Dále se
nám podařilo navázat dobré vztahy se všemi sousedními vlastníky pozemků. Jedná se
o soukromé zemědělce, státní lesy i církev.
Finanční výsledky odboru správy lesů
za rok 2016:
Náklady celkem
5 00 0510,– Kč
Tržby celkem:
12643 157,– Kč
Hospodářský výsledek
za rok 2017: 

7 640 647,– Kč. 

Jaroslav Kotál
Vedoucí odboru správy lesů

MĚSTSKÉ LESY VYŠŠÍ BROD

Foto: město Vyšší Brod / J. Straka

Zpráva o hospodaření v městských lesích
Vyšší Brod za rok 2016.
Rok 2016 byl pro hospodaření v městských
lesích v mnoha směrech nestandardní.
S ukončením působení firmy Monte odešli
i téměř všichni zaměstnanci, kteří v městských
lesích pracovali. Dávali jsme dohromady seznamy firem pracujících v lesnictví, získávali
kontakty na odbyt dřeva, připravovali ceníky
jednotlivých prací v pěstební činnosti a těžbě,
učili se zadávat výběrová řízení, ovládat nový
počítačový program. Vytvořili jsme aktuální
předpisy o bezpečnosti práce a absolvovali
školení o zacházení s chemickými prostředky
v lesnictví. Věnovali jsme se i mnoha dalším
činnostem, které pro nás byly nové.
Větší zakázky v těžbě a přibližování dřeva
jsme zadávali formou výběrových řízení. Prodej dřeva jsme řešili podle výše cenových
nabídek. Dřevo jsme prodávali sedmi firmám,
aby nemohlo dojít k tomu, že některý z odběratelů nezaplatí, nebo zkrachuje a my přijdeme o velkou část příjmů. V pěstební činnosti
jsme byli zcela bez zaměstnanců. Sehnat lidi,
kteří by byli ochotni v lese za nepříznivých
povětrnostních podmínek pracovat, je dnes
velký problém. Proto jsme personální záležitosti vyřešili s pomocí městského úřadu přes
úřad práce a přijali 2 zaměstnance z řad nezaměstnaných. Jeden pracoval do konce listopadu a druhý u nás pracuje dosud. Na každého
z těchto zaměstnanců jsme pobírali do konce
listopadu podporu z úřadu práce 14.000,– Kč.
Byla zavedena elektronická lesnická evidence.
Postupně jsme v programu doplnili veškeré
lesnické údaje zpětně od roku 2012. Mimo
jiné jsme vytvořili grafickou evidenci kůrovce,
oplocení a nezajištěných porostů. Pro bezproblémový prodej dřeva do zahraničí jsme
požádali a potom i získali certifikaci PEFC.
Znamená to, že veškerá dřevní hmota je vytěžena v souladu se zákonem, používáme šetrné

technologie, hospodaříme v souladu s trvale
udržitelným způsobem a zaručujeme odběratelům garanci původu dřeva.

Ceník palivového a užitkového dřeva
pro rok 2017 na lokalitě ,,OM“
bez DPH.21%

V těžební činnosti byla situace poměrně složitá. Od začátku roku jsme začali zpracovávat
nahodilou těžbu. Jednalo se o starší nezpracované polomy, stromy napadené kůrovcem
a hlavně o souše vzniklé po velmi suchém létu
v roce 2015. Celkem jsme v nahodilé těžbě
zpracovali 7.500 m3 dřeva. Z úmyslné těžby
jsme za celý rok vytěžili 500 m3 v probírkách
a 237 m3 v těžbě mýtní (jednalo se o lesík
uvnitř Vyššího Brodu, který jsme museli smýtit, protože tam byl kůrovec a shnilé stromy
nakloněné nad domy a komunikace). Výchovné zásahy do 40 let se nám podařilo udělat
na ploše 29,68 ha. Tím jsme o 8,5 ha snížili
deficit z minulých let. Do konce roku se nám
podařilo zpracovat veškerou nám známou nahodilou těžbu a od ledna 2017 zahajujeme
normální úmyslné těžby.

Palivo:
Palivo jehličnaté
700,–Kč/ m3 – 448,–Kč/prm
Palivo listnaté měkké (OS,VR,LP)

700,–Kč/ m3 – 378,–Kč/prm
Palivo listnaté ostatní (BK,DB,BR,OL…)

1000,–Kč/ m3 – 540,–Kč/prm
Manipulační zbytky
500,–Kč/m3 – 320,–Kč/prm

Pěstební činnost probíhala v průběhu roku
plynule. Stihli jsme všechny nutné práce, které
jsme měli naplánované. Náklady na pěstební
činnost byly 558 000 Kč. Byly tak nízké proto,
že jsme ušetřili na mzdách pro zaměstnance,
na které jsme pobírali příspěvek z úřadu práce.
Z vytěženého dřeva se nám do konce roku nepodařilo prodat zhruba 300 m3. Důvodem bylo čerpání dovolené na většině pil, kam dodáváme dřevo. Dřevo bude prodáno s ostatním,
které vytěžíme v roce 2017. Veškerou dřevní
hmotu jsme prodávali přímo z lesa z odvozního místa. Jenom 200 m3 jsme nechali převézt na manipulační sklad nebo na dopravně
dostupnou skládku v lese. Jednalo se vždy
o dřevo z nahodilé a rozptýlené těžby z nepřístupných lokalit. Nevznikly tedy další náklady
na převážení dřeva.
V uplynulém roce bylo zadáno 15 samovýrob
dřeva. Prodej paliva občanům Vyššího Brodu
probíhal po celý rok bez problémů. Evidovali

Užitkové:
SM – kulatina ABC
BO – kulatina ABC
MD – kulatina ABC
Listnaté – kulatina

2200,–Kč/m3
1600,–Kč/m3
2500,–Kč/ m3
1500,–Kč/ m3

Tyče – z prořezávky
Tyče – z probírky

1100,–Kč/ m3
1300,– Kč m3

Maximálně 20 m3 pro jednoho zájemce.
Jen pro občany Vyššího Brodu, kteří nejsou připojeni
na dálkové topení.

MĚSTSKÉ LESY VYŠŠÍ BROD
Ceník samovýroby palivového dřeva,
bez DPH 21%, pro rok 2017.
Palivo:
Palivo jehličnaté 0,29
100,–Kč/m3 – 64,–Kč/prm
Palivo jehličnaté 0,69
150,–Kč/m3 – 96,–Kč/prm
Palivo jehličnaté 0,69+
200,–Kč/m3 – 128,–Kč/prm
Palivo listnaté měkké (OS,VR,LP)
100,–Kč/m3 – 54,–Kč/prm
Palivo listnaté ostatní (BK,DB,BR,OL…)
250,–Kč/m3 – 135Kč/prm
Nehroubí50,–Kč/m3 – 32,–Kč/prm
Zbytky po těžbě – hroubí
100,–Kč/m3 – 64,–Kč/prm
Tyče jhl.
100,–Kč/m3
Maximálně 15 m3 pro jednoho zájemce.
Samovýroba bude zadávána jen občanům Vyššího Brodu.
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Projektový den „Zimní radovánky na Lipně"
Projektový den Zimní radovánky se nám vydařil . Děkuji vedení školy,
paním učitelkám, Lipnu Loděnici za bezvadnou spolupráci při přípravě na akci a obětavosti v jejím samotném průběhu! Bez jejich pomoci
bychom neměli tu možnost dívat se do spokojených, rozradostněných
a příjemně unavených dětských tváří  … 
Jarka Trojáková, učitelka ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Zápis do mateřské školy

Z

ápis do Mateřské školy Vyšší Brod pro školní rok 2017/18 proběhne
2. – 3. 5. 2017 od 14 do 16 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ
(budova ZUŠ). Přihlášky k dispozici od 13. 3. v 1. oddělení MŠ vždy po
15. hodině, po tel. domluvě i v jinou dobu.
Upozornění pro rodiče pětiletých dětí
Upozorňujeme rodiče dětí, které do 31. 8. 2017 dovrší věku 5 let, že je
pro ně od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné a že se tudíž musí
k zápisu dostavit.

Foto: archiv ZŠ

P

rojektový den „Zimní radovánky na Lipně“ proběhl ve čtvrtek 26. ledna na vyšebrodské škole. První vyučovací hodinu jsme si ve třídách
povídali o zimě a všem, co s ní souvisí. Děti byly též poučeny o zásadách
bezpečnosti a chování během této akce. A poté hurá do toho! 
Prvňáčkové se radovali s deváťáky, kteří v tento den převzali roli jejich
rodičů a bezvadně se o ně od začátku až do konce starali a bavili je.
Starší kamarádi, druháci, třeťáci a čtvrťáci, si zase užívali sluníčkovou
zimu na lipenském ledě, kde si vyzkoušeli své bruslařské dovednosti
jako krasobruslaři, rychlobruslaři či hokejisté. Původním záměrem bylo,
aby se všechny zúčastněné ročníky dostaly do cíle vlakem. Bohužel nám
České dráhy nevyšly vstříc a odmítly přistavit vagon navíc. Přesto jsme
se na akci vypravili, a to díky okamžité reakci naší paní ředitelky, která
objednala autobusy, které většinu dětí dovezly do Lipna – Loděnice a samozřejmě i zpět. A za to jí děkujeme . Žáci zaplatili za cestu jen poměrnou část peněz, zbývající částku doplatila škola. Vlakem tak cestovali jen
prvňáčci s deváťáky. Ti si celou cestu po železnici i následně po krásně
zasněžené cyklostezce a bruslařské dráze pěkně užívali.
Je nutné podotknout, že bez dobrého zázemí v Loděnici by náš Projektový den nebyl povedený. Proto bych ráda též touto cestou chtěla
poděkovat za milou nabídku a ochotu panu Zdeňkovi Zídkovi, který
nám umožnil po celou dobu lipenských Zimních radovánek tamní tělocvičny s WC. O várnici výborného teplého čaje se nám postarala obsluha
restaurace Lipno Loděnice. Děti ani škola se nemusely finančně starat
o tyto nabídnuté služby.

Upozornění pro cizince
Cizinci musí prokázat místo pobytu jedním z následujících způsobů:
1) Biometrickou kartičkou dítěte, ve které je uvedena adresa pobytu
dítěte v ČR
2) Pasem s vízem, ve kterém je otisk razítka cizinecké policie s adresou
pobytu dítěte v ČR
3) Dokladem potvrzení o pobytu – které vydá na žádost cizince a po
zaplacení patnáctikorunového kolku Odbor azylové a migrační politiky v Českých Budějovicích 

Informace k zápisu do Základní
školy ve Vyšším Brodě

Z

ápis do 1. třídy Základní školy ve Vyšším Brodě se koná dne
3. 4. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin. V MŠ bude viset tabulka s rozpisem jednotlivých časů, tam si můžete naplánovat příchod v určitou hodinu, abyste zbytečně nečekali. S sebou si vezměte rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list, občanský průkaz nebo pas některého z rodičů, u cizinců povolení k pobytu. Povinnost přijít k zápisu mají
všechny děti, které do 31. 8. 2017 dovrší 6 let věku /děti po odkladu školní docházky přijdou k zápisu znovu/. Pokud budete žádat odklad školní
docházky, musíte si do doby zápisu, nejpozději však do konce dubna
vyřídit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a pediatra.
Tato doporučení vezměte k zápisu s sebou. 

Základní umělecká škola informuje
Ohlédnutí:
V únoru probíhají okresní kola soutěže ZUŠ –
ve hře na smyčcové nástroje, klavír a kytaru.
V okresním kole smyčcových nástrojů v ZUŠ
Velešín 16. 2. 2017 se umístili žáci školy
ve svých kategoriích:
Hra na housle: 1. místo Iva Hulíková, Nguyen Van Anh, Zdena Matušincová, 2. místo
Kryštof Ročně a Anna Kahovcová. Hra na violoncello: 1. místo Bára Kahovcová a Sára
Mikešová. Hra na kontrabas: 2. místo Zdena
Foto: archiv ZUŠ

Matušincová. Všem žákům gratuluji a přeji
štěstí do krajského kola.
Okresní kolo ve hře na kytaru pořádá ZUŠ Kaplice dne 23. 2. 2017 v sále ZUŠ v Kaplici. Ve hře
na klavír ZUŠ Český Krumlov 26. 2. 2017.
Více informací na www.zuskaplice.cz 
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová
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Bláznivý přelom
roku stolních tenistů
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
Režie: Alexander Gentelev /Izrael Německo
Španělsko/ 2010 / 91 min

Foto: archiv autora

V

lastně to není nic nového, když se na konci
starého a začátkem nového roku začnou
dít ve výsledcích, především holek, podivné
věci plné příjemných, ale i nepříjemných překvapení. Snad je to zapříčiněno specifickou
letní přípravou, která ve Vyšším Brodě začíná
velmi brzy, už na začátku července. Děje se to
prakticky už třetí sezónu za sebou.

dlantu nad Ostravicí. K tomu další medaile
z deblu a mixu, prostě luxus. V neděli zůstala nemocná Pokorná doma a semifinálové
umístění na KP dorostu Procházkové k účasti
na MČR dorostu nestačí. To je mrzuté hned
dvakrát. Dorost se hraje prakticky za humny
v Praze, ale dospělí cestují na svoje mistrovství
na severní Moravu.

Což o to. Celostátní bodovací turnaje jdou
– obecně řečeno – podle plánu. Eva Pokorná pravidelně končí ve čtvrtfinále v zápasech
o medaile. To se vždycky něco nějak, až na turnaj v Ostravě, pokazí v závěru zápasu se soupeřkami, se kterými Evička běžně vyhrává. Šárka
Procházková si drží stabilní výkonnost a umístění vždy někde mezi třináctým až šestnáctým
místem ji řadí mezi elitní hráčky v Čechách.
Desetiletá Andrea Petrů už podruhé postoupila z kvalifikačních skupin a v Jaroměři si připsala skvělý výsledek v podobě čtvrtfinále
turnaje B. Talentovaná Andrea Meškánová, se
lepší zápas od zápasu. Její první pohár z republiky je vždy asi ten nejcennější pro každého sportovce. Stejně tak se Kamil Kuchta
umisťuje na velmi solidních příčkách žebříčku
ČR. Když přidáme ještě první vítězství při první
účasti na celostátním turnaji Petra Vařila, vypadá to, že ve Vyšším Brodě jsou úspěchy dány
jaksi samo sebou.

Dost bláznivé výkony podávala i Andy Petrů.
Neuvěřitelně špatný výkon na krajské bodovačce v Kaplici a dva týdny na to skvělý výsledek ve Valticích. O Kamilovi Kuchtovi ani
nemluvě. Když přidáme ještě nepochopitelný
výpadek špičkového deblu Pokorná-Pařízková
na Moravě a další čtvrtfinálová prohra s její
deblovou spoluhráčkou, s níž do té doby nikdy
neprohrála, není divu, že má trenér Mleziva
tolik šedivých vlasů. Zvlášť, když pak na turnaji
staršího žactva všichni podávali skvělé výkony
a po dvou medailích si přivezla Šárka s Evičkou. Prostě blázinec.

Úplně jiná situace je v Jihočeském kraji. Předposlední lednový víkend patřil turnajům krajských přeborů dospělých a dorostu, které jsou
současně i kvalifikací na mistrovství České republiky. V sobotu si mezi dospělými výtečně
vedla známá dvojka Procházková Pokorná.
Dvanáctiletá Evička finále, Šárka semifinále,
a tím i postup obou dívek na MČR žen ve Frý-

To Jarda Procházka nezklame. Medaile z deblů a mixů na krajských přeborech dospělých
i dorostu mu dokonale sluší. Potěšitelné je, že
se snad už konečně chytil i Martin Tran dvěma
body v krajské soutěži KP3 mužů.
Na závěr je nutné dodat, že účast starší a mladší žákyně na MČR dospělých je obrovský
úspěch nejen pro klub, ale i pro celé městečko
v pohraničí.
Jde teď o to, aby se pak po dlouhých letech
na něco takového nevzpomínalo, jako na něco
ojedinělého. Tak, jak dnešní pamětníci vzpomínají na úspěchy vyšebrodských atletů z doby
před čtyřiceti lety. 
pm

O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky. Tetování jim neslouží jako
ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. A jsou na to
náležitě pyšní. Řeč je o hlavních postavách
znepokojivého dokumentu Alexandra
Genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru
několika čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí, takzvaných vorů v zákoně.
Ti musejí dodržovat speciální kodex – nepsané zákony, které vznikly ve třicátých
letech minulého století v sovětských gulazích. Jejich nebývale otevřené výpovědi společně s archivními záběry z ruských
věznic či ukázkami „mafiánských radovánek" podávají velmi komplexní a ucelený
pohled na rozvoj organizovaného zločinu
v Rusku od perestrojky až do dnešní doby. Podle bývalého pracovníka ruského
Interpolu mají dnes tito lidé zásadní vliv
na ekonomická a politická rozhodování
své země, neboť dobře vědí, že kromě
po zuby ozbrojených bodyguardů musejí
disponovat i „svým" politikem.
Zveme na promítání festivalového filmu
6. 4. 2017 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

ZO KSČM Vyšší Brod
Dovoluje si pozvati ženy vyšebrodské
oslavit

Mezinárodní den žen
dne 10. 3. 2017 od 18 hodin
v salonku hotelu Panský dům
Hudba, tanec, občerstvení
a malá pozornost.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Informace
z úřadu

Od roku 2017 bude stavební odbor vykonávat působnost silničního
správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně účelových
komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Statistika práce:

STAVEBNÍ ÚŘAD
Členění:
Vedoucí odboru 		
referenti odboru		

Příjmy za správní poplatky v roce 2016 činily 1 405 500,– Kč a náklady
řízení 11 000,– Kč.

1
2

Činnosti:
stavební odbor Městského úřadu Vyšší Brod vykonává působnost
obecného stavebního úřadu pro správní území města Vyšší Brod, města Rožmberk nad Vltavou, obce Malšín, obce Loučovice, obce Lipno
nad Vltavou a obce Přední Výtoň.
Vede řízení, vydává rozhodnutí, souhlasy, stanoviska, vyjádření a další
ve věci staveb v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu. Vykonává činnost státní správy na úseku
zápisů do základních registrů. Dále vykonává činnosti samosprávy
týkající se stavebního práva dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Spolupracuje s Komisí pro místní rozvoj a cestovní ruch, s Pracovní
skupinou pro Regeneraci MPZ a je nápomocen při realizaci investičních akcí města.
Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že rok 2016 byl pro náš stavební úřad
hektický. Nárůst podaných žádostí byl dán především všeobecným
stavebním boomem na Lipně nad Vltavou, navíc znásobený konáním akce Rio – Lipno a také významnými podnikatelskými aktivitami
na Studánkách, kde se navíc často museli naši pracovníci vyrovnávat
s nekázní stavebníků.
V roce 2016 se dále pracovníci stavebního úřadu podíleli na tvorbě
územního plánu; jejich kontrola, předkládané připomínky a návrhy
v jednotlivých fázích tvorby a plánu byly pro práci zastupitelů velkou
pomocí.

Název úkonu, činnosti
Územní řízení – rozhodnutí
Územní řízení – souhlas
Společná rozhodnutí o umístění a provedení stavby
Stavební řízení – souhlas s ohlášenou stavbou
Stavební řízení – stavební povolení
Povolení změny stavby před dokončením
Užívání stavby – oznámení
Užívání stavby – kolaudační souhlas
Užívání stavby – kolaudační rozhodnutí
Předčasné užívání stavby
Změna užívání stavby – souhlas
Odstranění stavby – souhlas + rozhodnutí 
Dodatečné povolení stavby – rozhodnutí
Rozhodnutí o zákazu užívání stavby
Jiné úkony v řízení
Ostatní úkony (souhlasy, výjimky, vyjádření)
Rozhodnutí o odvolání

počet
27
44
28
14
23
19
36
41
4
6
9
1+1
8
3
376
66
4

Statistika ostatní :
Název úkonu, činnosti
počet
Počet výzev o přidělení čp.
24
Vložení identifikacích údajů do RUIANU
72
Vložené identifikační údaje do ISÚI
48
Obdržené příkazy
1
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
1
				
Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ

Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod,
které se uskutečnilo dne 24. 01. 2017 v 17:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Vyšší Brod
Usnesení ZM č. 2017.20.1.1.
Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu
p. R. Hurdu a pí E. Maštalířovou, zapisovatele
p. J. Straku.
Usnesení ZM č. 2017.20.2.1.
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu 20. Zasedání ZM o nový bod č. 27 – Nepřijetí dotace ze SFŽP ČR na stavbu Odkanalizování lokality Těchoraz.
Usnesení ZM č. 2017.20.2.2.
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu 20. Zasedání ZM o nový bod č. 28 – Studie proveditelnosti – Nová hasičská stanice pro
JSDHO Vyšší Brod.

Usnesení ZM č. 2017.20.2.3.
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu 20. Zasedání ZM o nový bod č. 29 –
Smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej
části pozemku parc. č. 1194/5 o výměře 863 m²
v k. ú. Vyšší Brod (dle GP č. 1019–21/2016 pozemku p. p. č. 1194/16).
Usnesení ZM č. 2017.20.2.4.
ZM schvaluje rozšířený program 20. zasedání
Zastupitelstva města Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
kontrolu usnesení z předchozích zasedání ZM
a usnesení z RM od 02. 11. 2016 do 11. 01.
2017

Usnesení ZM č. 2017.20.4.1.
Zastupitelstvo města r u š í usnesení Zastupitelstva města ZM č. 2016.19.14.1. ze dne
29.11.2016.
Usnesení ZM č. 2017.20.5.1.
Zastupitelstvo města r u š í usnesení Zastupitelstva města ZM č. 2016.19.13.1. ze dne
29.11.2016.
Usnesení ZM č. 2017.20.6.1.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 15/2016 v objemech:
• příjmy
+ 6. 185. 977,– Kč
• výdaje 
– 6. 188. 539, 35,– Kč
• financování 
– 12. 374. 516, 35,– Kč

březen 2017
Usnesení ZM č. 2017.20.7.1.
zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu odpisového plánu roku 2016.
Usnesení ZM č. 2017.20.8.1.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu
s § 72 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění
nařízení vlády č. 414/2016 Sb., měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele města Vyšší
Brod s účinností od 01.02.2017.
Usnesení ZM č. 2017.20.9.1.
Zastupitelstvo města pověřuje Základní školu
a Mateřskou školu Vyšší Brod správou majetku
dle přílohy č. 9 k Zřizovací listině ZŠ a MŠ Vyšší
Brod ze dne 17.11.2009, včetně dodatku č. 1
ze dne 01.11.2013 a dodatku č. 2 z 08.07.2014.
Usnesení ZM č. 2017.20.10.1.
Zastupitelstvo města
I. k o n s t a t u j e
že bylo seznámeno s návrhem Územní studií
Vyšší Brod – lokalita ZTV Pod Vodojemem,
zpracovaným SP Studiem, s. r. o., Český Krumlov.
II. s c h v a l u j e
možnost využití upravené a rozšířené Územní
studie Vyšší Brod – lokalita ZTV Pod Vodojemem.
Usnesení ZM č. 2017.20.11.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 SB., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převod
pozemku parc. č. 50/28 o výměře 290 m² v k.
ú. Dolní Drkolná na Město Vyšší Brod, Míru
250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191. Pozemek
je zapsán na listu vlastnictví č. 612 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov, darovací smlouvou od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.12.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc. č. 1194/5
o výměře 813 m² v k. ú. Vyšší Brod (dle GP č.
1019–21/2016 pozemku parc. č. 1194/6), který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov, žadatelům za cenu
740,– Kč/m². Budoucí kupující zaplatí zálohu
na úhradu kupní ceny ve výši 100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.13.1.
Zastupitelstvo města
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I. s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, znění a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku
parc. č. 1194/5 o výměře 803 m² v k. ú. Vyšší
Brod (dle GP č. 1019–21/2016 pozemku parc.
č. 1194/7), který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadatelům, za cenu 721,– Kč/m². Budoucí kupující zaplatí zálohu na úhradu kupní ceny ve výši
100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.14.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, znění a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku
parc. č. 1194/5 o výměře 820 m² v k. ú. Vyšší
Brod (dle GP č. 1019–21/2016 pozemku parc.
č. 1194/8), který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadatelům, za cenu 915,– Kč/m². Budoucí kupující zaplatí zálohu na úhradu kupní ceny ve výši
100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.15.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v znění pozdějších
předpisů, znění a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku
parc. č. 1194/5 o výměře 821 m² v k. ú. Vyšší
Brod (dle GP č. 1019–21/2016 pozemku parc.
č. 1194/9), který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadateli, za cenu 501,– Kč/m². Budoucí kupující
zaplatí zálohu na úhradu kupní ceny ve výši
100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.16.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, znění a uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na prodej části pozemku parc.
č. 1194/5 o výměře 818 m² v k. ú. Vyšší Brod
(dle GP č. 1019 – 21/2016 pozemku parc. č.
1194/10), který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadateli, za cenu 1002, Kč/m². Budoucí kupující
zaplatí zálohu na úhradu kupní ceny ve výši
100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
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Usnesení ZM č. 2017.20.17.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, znění a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku
parc. č. 1194/5 o výměře 835 m² v k. ú. Vyšší
Brod (dle GP č. 1019–21/2016 pozemku parc.
č. 1194/11), který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadateli, za cenu 500,– Kč/m². Budoucí kupující
zaplatí zálohu na úhradu kupní ceny ve výši
100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.18.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e podle § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, znění a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku
parc. č. 1194/5 o výměře 835 m² v k. ú. Vyšší
Brod (dle GP č. 1019–21/2016 pozemku parc.
č. 1194/13), který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadateli, za cenu 700,– Kč/m². Budoucí kupující
zaplatí zálohu na úhradu kupní ceny ve výši
100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.19.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc. č. 1194/5
o výměře 835 m² v k. ú. Vyšší Brod (dle GP č.
1019–21/2016 pozemku parc. č. 1194/14), který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov žadateům, za cenu
706,– Kč/m². Budoucí kupující zaplatí zálohu
na úhradu kupní ceny ve výši 100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.20.1.
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc. č. 1194/5
o výměře 954 m² v k. ú. Vyšší Brod (dle GP č.
1019–21/2016 pozemku parc. č. 1194/15), který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov žadatelům, za cenu
560,– Kč/m². Budoucí kupující zaplatí zálohu
na úhradu kupní ceny ve výši 100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
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Usnesení ZM č. 2017.20.21.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na prodej části pozemku parc. č. 1194/5 o výměře 764 m² a části pozemku parc. č. 1715/5
o výměře 205 m² v k. ú. Vyšší Brod (dle GP č.
1019–21/2016 pozemku parc. č. 1194/18 a pozemku parc. č. 1715/22), které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadateům, za cenu 833,– Kč/
m². Budoucí kupující zaplatí zálohu na úhradu
kupní ceny ve výši 100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.22.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
Zastupitelstvo města Vyšší Brod schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na prodej části pozemku parc. č. 1194/5 o výměře 851 m² a části pozemku parc. č. 1715/5
o výměře 71 m² v k.ú. Vyšší Brod (dle GP č.
1019–21/2016 pozemku parc. č. 1194/19 a pozemku parc. č. 1715/23), které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov žadateli, za cenu 550,– Kč/
m². Budoucí kupující zaplatí zálohu na úhradu
kupní ceny ve výši 100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.23.1.
Zastupitelstvo města
odkládá žádost manželů MUDr. Jakuba Petrů
a Ing. Michaely Petrů, Poschoďová 233, 382 73
Vyšší Brod o koupi pozemku p. p. č. 1194/17
a 1715/21 v k.ú. Vyšší Brod za účelem zřízení
zahrady.
Usnesení ZM č. 2017.20.23.2.
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě „Pod Vodojemem“, oddělených
od pozemků parc. č. 1194/5 a 1715/5, v k. ú.
Vyšší Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov,
geometrickým plánem č. 1019–21/2016, v k. ú.
Vyšší Brod, za podmínek:
1)	Minimální nabídková cena 500,– Kč/m² vč.
DPH, plus náklady s prodejem nemovitosti
spojené.
2)	Žadatelem může být pouze fyzická osoba
s rodným číslem.
3)	Žadatel může zakoupit pouze jednu parcelu.
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4)	Žádost musí být podána na konkrétní parcelu s parcelním číslem.
5)	Při podání nabídky na více parcel podá žadatel žádost na každou parcelu zvlášť.
6)	Nabídky budou podány v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“.
7)	Pro podání nabídky se doporučuje využít
formuláře, který je k dispozici na odboru ŽP
a na internetových stránkách města.
8)	V případě shodné nejvyšší ceny na stejnou
parcelu se určí pořadí losem.
9)	Do 1 roku od vkladu na katastr bude mít
nabyvatel povinnost získat stavební povolení, při nesplnění této povinnosti bude
ve smlouvě sjednáno odstoupení od smlouvy.
10) Do 5 let od vkladu na katastr bude mít nabyvatel povinnost zkolaudování stavby, při
nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 50%
z kupní ceny, která musí být zaplacena
do 30 dnů od výročního dne 5 let od vkladu na katastr.
11) 
Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců
od schválení smlouvy a do dalších 3 měsíců zaplacení kupní ceny.
12) Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
Jedná se tyto pozemky:
Parcela č. Pozemek parc. č. 
výměra

parcely m²
7
1194/12
954
12
1194/17 + 1715/21 449 + 361

= 810
Termín podávání nabídek do 30. 04. 2017.
Nabídky podávat v zalepené obálce s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“
na adresu MěÚ Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod nebo na podatelně tamtéž.
Usnesení ZM č. 2017.20.24.1.
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.
809/12 o výměře 20 m², v k. ú. Hrudkov, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov za cenu 300 Kč/ m².
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
Usnesení ZM č. 2017.20.25.1.
Zastupitelstvo města si nevyhrazuje právo
rozhodovat o dispozici s pozemkem p. p. č.
1600/2 v k. ú. Studánky u Vyššího Brodu
ve smyslu § 102, odst. 3 zákona o obcích.
Usnesení ZM č. 2017.20.26.1.
Zastupitelstvo města
I. 
schvaluje znění a uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy
s názvem „Lachovice – rekonstrukce vedení
NN“ na pozemkových parc. č. 1848, 1850/2,

1850/1 a 1819/3 v k.ú. Hrudkov mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČ: 00246191, DIČ: CZ 00246191 (budoucí
povinný), ve prospěch E. ON Distribuce, se
sídlem F. A Gestnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, DIČ CZ28085400
(budoucí oprávněný), a to za jednorázovou
úplatu ve výši 10.000,– Kč + DPH + náklady
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitosti.
II.	Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Usnesení ZM č. 2017.20.27.1.
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e odstoupení od žádosti na podporu projektu – Odkanalizování lokality Těchoraz 2. etapa z Operačního programu životního prostředí.
Zastupitelstvo města
I.	b e r e n a v ě d o m í Studii proveditelnosti
Hasičská zbrojnice JSDH Vyšší Brod.
II.	schvaluje pořízení projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení po prověření možnosti výjezdu vozidel do ulice Martínkovská
a ul. Mírů.
Usnesení ZM č. 2015.20.29.1.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
Zastupitelstvo města Vyšší Brod schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, znění
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc. č. 1194/5
o výměře 863 m² v k. ú. Vyšší Brod (dle GP č.
1019–21/2016 pozemku parc. č. 1194/16, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov žadatelům, za cenu
576,– Kč/m². Budoucí kupující zaplatí zálohu
na úhradu kupní ceny ve výši 100.000,– Kč.
II. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Seznam bodů, u nichž usnesení nevzniklo:
1. Ad 25. Pronájem pozemku p. č. 1600/2 v k.
ú. Studánky u Vyššího Brodu;
Návrh, aby o všech pronájmech pozemků rozhodovalo zastupitelstvo města. Usnesení nevzniklo. 

Ing. Milan Zálešák
starosta
Eva Maštalířová
místostarostka
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Dvě stavební parcely v lokalitě Pod Vodojemem
jsou stále na prodej
Podmínky prodeje v kostce:
1) Min. nabídková cena 500,– Kč vč. DPH
2) Žadatelem může být pouze osoba s rodným číslem
3) Žadatel může zakoupit pouze jednu parcelu
4) Žádost musí být podána na konkrétní parcelu s parcelním č.
5)	Při podání žádosti na více parcel nutné podat na každou
zvlášť
6)	Nabídky v zalepené obálce s ozn. „Prodej pozemku
Pod Vodojemem“ do 30. 4. 2017
7)	K podání doporučeno využít formulář
(dostupný na odboru ŽP a na webu města)
8)	Při shodné nabídce nejvyšší ceny na stejnou parcelu
určuje pořadí los
9)	Do 1 roku od vkladu na katastr povinnost získat
stavební povolení
10) Do 5 let od vkladu na katastr povinnost zkolaudovat stavbu
11)	Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců od schválení smlouvy
a do dalších 3 měsíců zaplacení kupní ceny
12)	Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem
nemovitosti spojené
Případné dotazy zodpoví ing. Miroslav Krahulec (tel.: 380 746
541) nebo místostarostka Eva Maštalířová (tel.: 725 483 043).

J

ak jsme vás informovali v minulém vydání, na svém zasedání dne 24.
ledna 2017 schválilo Zastupitelstvo města Vyšší Brod zveřejnění záměru nabídnout k odprodeji pozemky na výstavbu rodinných domků
v lokalitě Pod Vodojemem.
Pokud patříte mezi zájemce o koupi těchto pozemků, je nutné podat žádost, ve které uvedete, o kterou konkrétní parcelu máte zájem,
své osobní a kontaktní údaje a nabídkovou cenu. Minimální nabídková cena je dle schváleného záměru 500,– Kč/m2 vč. DPH. Pro podání nabídky je doporučeno využít formuláře, který je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Vyšší Brod nebo je ke stažení
na oficiálních stránkách města www.mestovyssibrod.cz. Jestliže chcete podat žádost na více parcel, musíte tak učinit na každou zvlášť.
Může také dojít k situaci, že více žadatelů nabídne shodnou nejvyšší
cenu na stejnou parcelu. Pořadí bude v takovém případě určeno losem.
Žadatelé také musí počítat s úhradou nákladů spojených s prodejem pozemků, které budou přičteny k jejich celkové ceně.
V podmínkách prodeje jsou také stanoveny lhůty, které je nutné dodržet,
jinak dojde k odstoupení od smlouvy, resp. naúčtování smluvní pokuty.
Jakmile dojde ke vkladu na katastr, je nutné, abyste do jednoho roku
od tohoto data získali stavební povolení. Když se tak nestane, dojde
k odstoupení od smlouvy ze strany města. Smluvní pokuta ve výši 50%
z kupní ceny pozemku bude naúčtována nabyvateli, pokud do 5 let
od vkladu na katastr nedojde ke zkolaudování stavby.
Vaše nabídky můžete podávat do 30 .4. 2017 v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“ na adresu Městského úřadu Vyšší Brod nebo osobně přímo v jeho podatelně.

Jedná se o pozemky označené:
• č. 7 o celkové výměře 954 m2
• č.12 o celkové výměře 810 m2 

jstr
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Navštívíme národní parky Patagonie
Cestovatelské promítání, 22. 3. od 18 hod., galerie hist. radnice

Foto: L. a M. Jonovi

Národní parky Patagonie
Už 25 let poznávají Lucka a Michal tuto planetu ze sedla kola, v nohách mají něco přes
133.000 expedičních cyklokilometrů, tříletou cestu kolem světa i řadu dalších několikaměsíčních cykloputování po celém světě. Patagonii si zamilovali.

VÝLETY za krajany DO RUMUNSKA

29. 4. – 6. 5. 2017 Za ČECHY do Banátu
PŘIHLÁŠKY max. do 31. března 2017!!!

2. – 9. 9. 2017 Za SLOVÁKY
do Bihoru a Salaje

Pojeďte s námi po národních parcích Patagonie a prostřednictvím fotek a vyprávění zavítejte do chilských i argentinských národních parků. Hory, sopky, ledovce, deštné pralesy,
zkamenělé lesy, jezera, dravé řeky i burácející vodopády, fauna i flora na jihu Jižní Ameriky patří k tomu nejkrásnějšímu, co kdy tento pár ze sedla kola viděl..

PŘIHLÁŠKY max. do 13. srpna 2017!!!
V ceně 8.950,– Kč:

Lucie a Michal Jonovi
Špičkoví čeští cyklocestovatelé, autoři cestopisů a motivační řečníci Lucie a Michal Jonovi mají po 25 společných letech najeto přes 133.000 expedičních kilometrů v 51 zemích
na všech kontinentech (vč. Antarktidy). Mají za sebou unikátní tříletou non-stop cestu
kolem světa (68.175 km, 34 zemí, 7 kontinentů) – Lucie je první a stále jedinou Češkou,
která na kole objela non-stop svět, Michal je teprve druhým Čechem.  Jaroslav Zeman

Doprava, ubytování a stravování
a pojištění! Průvodce znalý navštívených oblasti.
Kopie map. Nahlédnutí do matrik.
Péče jak o vlastní…
Další info na: zeman.ozzy@seznam.cz
nebo 602 468 377

GOLFPARK – BÖHMERWALD
Místo výkonu: Golfpark Böhmerwald, Seitelschlag 50
4161 Ulrichsberg
Kontaktní osoba : paní Johanna Pfoser
Golfpark hledá pro svou restauraci motivovaný personál na sezonu 2017. Máte chuť pracovat
v mladém motivovaném týmu na některé z níže uvedených pozic. Pak jste ti praví pro náš tým.

Nebytové prostory
 vybavené kadeřnictví
k pronájmu

Zašlete prosím Vaši písemnou žádost s profesním životopisem v němčině na:
restaurant@boehmerwaldgolf.at

Vyšší Brod – náměstí

Hledáme:

Kuchaře – i čerstvě vyučeného (muže / ženu)
• Sezonní zaměstnání na částečný, nebo plný úvazek, 5-ti denní pracovní týden od dubna 2017
• Pracovní doba obvyklá v oboru – víkendové služby dle dohod
• Bezplatné stravování
• Odměňování dle. kolektivních smluv, úprava platů dle kvalifikace a zkušeností
• Základy německého jazyka pro komunikaci v týmu, popř. AJ
• Samostatné, spolehlivé chování
Číšník / servírka s odpovědností kasírovat
• Sezonní zaměstnání na částečný, nebo plný úvazek, 5-ti denní pracovní týden od dubna 2017
• Výuční list, nebo praxe v oboru gastroprovozů
• Pracovní doba obvyklá v oboru – víkendové služby dle dohod
• Bezplatné stravování
• Odměňování dle. kolektivních smluv, úprava platů dle kvalifikace a zkušeností
• Dobré znalosti německého jazyka pro komunikaci se zákazníkem
• Samostatné, spolehlivé přátelské chování orientované na zákazníky.
Pomocnou sílu do kuchyně ( muže/ženu)
• Sezonní zaměstnání na částečný, nebo plný úvazek, 5-ti denní pracovním týden od dubna 2017
• Pracovní doba obvyklá v oboru – víkendové služby dle dohod
• Bezplatné stravování
• Odměňování dle. kolektivních smluv, úprava platů dle kvalifikace a zkušeností
• Základy německého jazyka pro komunikaci v týmu, popř. AJ
• Samostatné, spolehlivé chování

Případně i pro jinou
podnikatelskou činnost



Info na tel.: 606 400 153
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Hasičský bál

S

DH se významnou měrou podílí na kulturní
činnosti v naší obci. Velkou společenskou
událostí je i hasičský bál. Připravit a uskutečnit
takovou akci přináší hodně starostí a vyžaduje
mnoho času. V letošním roce se konal v pátek
10. února. Tak jako v minulých létech nám bezplatně pronajal sál penzion Vyhlídka. K tanci
a poslechu hrála oblíbená kapela K-Club pod
vedením kapelníka Jana Hatáka. Pro účastníky
byla připravená bohatá tombola. Nechyběli
ani pozvaní hasiči ze Schöneggu a Piberschlagu. Všem hasičům, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu a sponzorům za dárky
do tomboly patří velké poděkování.  /ks/
SDH Přední Výtoň srdečně děkuje všem příznivců a sponzorům za finanční podporu a věcné dary do tomboly na bál konaný dne 10.
února 2017.
Jsou to:
• Ateliér Bambas s.r.o. Loučovice
• Ateliér Bambasová s.r.o. Loučovice
• Obec Přední Výtoň

Kalendář akcí
v 1. pololetí 2017

• Schindler a.s. České Budějovice
• Kosmetika Martina Český Krumlov
• Penzion Vyhlídka Přední Výtoň
• Kerim s.r.o. Přední Výtoň
• Penzion Hejrov p. Ladislav Šťastný,
Přední Výtoň
• Hotel Barborka, Přední Výtoň
• Lesy ČR a.s. Lesní správa Vyšší Brod
• JBC Agency s.r.o. hotel Albatros Přední Výtoň
• Hostinec „U starého vdovce“ p. Miroslav
Hůrka Přední Výtoň
• KOMI s.r.o. České Budějovice
• PoPos CZ spol. s.r.o.
• Pan Gerrit Franciscus Hoolwert Přední Výtoň
• Pan Vladimír Šlégr Frýdava
• Penzion Dobík p. Dobeš
• Pan Václav Bílek Frýdava
• Apartmány na Výtoni p. Zdeněk Pisinger
• AutoStoiber p. Jindřich Stoiber Lipno nad Vlt.
• Hyundai Centrum České Budějovice
• Vodoinstalatérství Pavel Zvonař Přední Výtoň
• Hotel Aktiv Přední Výtoň
• Jednota Kaplice
• Lipno Servis

Nová technika pro naše hasiče
V

souvislosti s ukončením 2. etapy projektu „Materiální vybavení jednotek SDH obcí“ a projektu
„First responders“ převzal místostarosta obce Ing. Jan Zdechovan pro JSDHO Přední Výtoň dne
30. ledna 2017 dar od Jihočeského kraje pořízený z prostředků poskytnutých Nadací ČEZ. Jedná
se o vozidlovou analogovou radiostanici a tablet Samsung s navigací RescueNavigator , které by
měly zlepšit komunikaci s HZS při výjezdech k zásahům. 
/ks/

• Vědomostní kvíz
20.1. Seniorklub P. Výtoň z.s.
• Hasičský bál
10.2. SDH P. Výtoň
• Sálová kopaná O pohár starosty Lipna v Loučovicích
18.2. SDH P. Výtoň (od 9,30 do 14,00)
• Beseda - Kambodža
24.2. Seniorklub P. Výtoň z.s.
• Vepřové hody
25.2. SDH Přední Výtoň
• MDŽ
3.3. Obč. sdružení P. Výtoň
• Sálová kopaná O pohár starosty Lipna v Loučovicích
4.3. SDH P. Výtoň(od 9,30 do 14,00)
• 	Pěší výlet na Vítkův hrádek pro všechny věkové kategorie
• 	SDH P. Výtoň , Spolek přátel Vítkova hrádku,
termín bude upřesněn
• Bowling
16.3. Seniorklub P. Výtoň z.s.
• Beseda s meteorologem p.Vavruškou z Č.Budějovic
21. 4. Seniorklub P. Výtoň z.s.
• Setkání u stavby májky
30. 4. Oddíl Metané P. Výtoň
• Šumaman Junior a Lipno patří dětem
2. 5. Obč. sdruž. P. Výtoň, Policie ČR
• Beseda „Jak se natáčely hlasy jihočeských zvonů“
	26. 5. Seniorklub P. Výtoň z.s s pracovníky
Janem Kopřivou a Markem Svobodou ČRo Č. BUdějovice
• Zájezd na zámek Vimperk, Borová Lada a Kašp. Hory
10. 6. Seniorklub P. Výtoň z.s.
• Turnaj v metané – jarní kolo
22. 6. Seniorklub P. Výtoň z.s.
• Turnaj v metané „O pohár obce P. Výtoň“
24. 6. Oddíl metané P. Výtoň
• Přehlídka heligonek
29. 7. Obč. sdružení P. Výtoň
• Sport. Soutěž „O pohár obce Přední Výtoň “ 41 . ročník
12. 8. SDH P. Výtoň

Nabídka práce

Společnost KERIM s.r.o. Přední Výtoň
přijme brigádníky a pracovníky
na hlavní pracovní poměr. U HPP je
podmínkou řidičský průkaz skupiny „T“.
U pracovníka na HPP je možnost přidělení
služebního bytu a další zaměstnanecké
výhody – stravenky apod.
Bližší informace na tel. č. 724 921 453
– vedoucí provozu nebo 601 330 864
– technik provozu.
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Beseda seniorů s generálem
N

ení obvyklé setkat se v Přední Výtoni
s vojákem tak vysoké hodnosti. Účastníci besedy, která se konala závěrem minulého roku, tu možnost měli. Zavítal mezi nás
frymburský rodák Ing. generálmajor Bohuslav
Dvořák. Pochází z učitelské rodiny. Maminka
učila ve Frymburku a ve Světlíku, tatínek učil
ve zvláštní škole ve Frymburku a po jejím zrušení, dojížděl do zvláštní školy do Loučovic.
Od mládí ho přitahovala letadla, sestrojoval
jejich modely. Po ukončení povinné školní docházky nastoupil do leteckého učiliště v Praze

Vědomostní kvíz
V

elmi oblíbenou činností našich občanů,
zvláště starší generace, se stalo luštění
křížovek, sudoku, doplňování odpovědí v kvízech a sledování různých televizních soutěží
např. Riskuj, AZ kviz. Tato zábava napomáhá k udržování duševního zdraví. Vědomostní kvíz připravují pro seniory manželé Pavel
a Gabriela Kroneislovi. Nejen příprava otázek
je náročná, ale i vybrat správnou odpověď
není lehké. V pátek 20. ledna 2017 odpovídalo na 40 otázek 18 seniorů, rozlosovaných do 6 tříčlenných družstev. Za správné
odpovědi shodně získalo 30 bodů 1. družstvo
ve složení Daševský, Krahulcová, Stix a 4. družstvo ve složení Hudecová, Kořínková, Stoiber.
Po „rozstřelu“ zvítězilo 1. družstvo. Na 3. místě
se umístilo 6. družstvo ve složení Trojanová,
Bombalová, Reisinger. Drobné odměny pro
soutěžící na 1. až 3. místě věnoval ČRo České
Budějovice. Výsledky zbývajících družstev se
lišily jen o 1 až 4 body. 
/ks/

a po vyučení leteckým mechanikem byl přijat
na Vojenskou leteckou školu v Košicích. Naplnil se tak jeho chlapecký sen – létat. Po absolvování nastoupil na vojenské letiště v Plzni jako pilot vrtulníku a později se stal jeho
velitelem. Zúčastnil se několika vojenských
misí v zahraničí. Před odchodem do civilního
života působil jako náměstek ministra obrany
v oblasti akvizice (nákup výzbroje) a jako hlavní poradce ministra Stropnického. Tématem
besedy bylo vyprávění, doplněné fotografiemi
o poslední misi v Afghanistánu, kde působil

půl roku jako velitel letiště a velel spojeneckým leteckým útvarům. Zavzpomínal na pobyt v této válkami těžce zkoušené zemi, její
obyvatele a život vojáků, kteří zajišťovali klid
a pořádek v nehostinných podmínkách daleko
od domova. Vystoupení pana generála bylo
velmi podnětné a vede k zamyšlení o nebezpečí válek, které probíhají v arabských zemích,
jejichž obyvatelé následně imigrují do Evropy.
Děkujeme panu Ing. genmajr. Dvořákovi za návštěvu, zajímavé vyprávění a zodpovězené dotazy. 
/ks/

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás a jak jsem slíbila, budu Vás informovat o dění v našem městě.
Od opozičních zastupitelů, či jejich příznivců, se dozvídám, že nic nedělám a jeden pan
zastupitel mě dokonce pasoval na dobrého
kulturního referenta, nu alespoň dobrého. Napíši Vám tedy alespoň částečný seznam, čím
se zabýváme a co se samo neudělá a nevysedí
v kanceláři. Stačí se podívat na úřední desku,
na kolika projektech nyní a dlouhodobě pracujeme a zda je naše konání pouze tzv. údržbové či pokrokové a město rozvíjející.
Průtah – 2 roky usilovné práce, smlouvy a jednání s majiteli okolních pozemků, průběžné
jednání s mnoha úřady, včetně složitého s památkáři. Již máme veškerou dokumentaci, stavební povolení a na podzim se kopne.
Náměstí – samostatná kapitola ještě většího
pracovního nasazení vlastního projektu v celkové vizi průtah Rožmberkem.
ČOV – dokumentace k územnímu rozhodnutí
se musí v nynější době změnit po jednání s
majitelem Pegasu. Chceme podpořit vybudování pivovaru a opravu velkého chátrajícího
objektu. Na nájemci jsou ekonomické náklady a další povinnosti, ale mnoho povinností
a práce z tohoto projektu vyplývá i pro Městský úřad. Výstavba ČOV a veškerá dokumentace musí být v souladu se zákonem a bezpečnostními pravidly pro správní chod ČOV
ve městě. Nemůžeme město ohrozit jak nedostatkem vody, tak špatně fungující ČOV. Jsme
sami účastníky mnoha jednání a nárokování si
vlastních potřeb.
Cyklostezka – máme s Vyšším Brodem dobrou známku za velkou aktivitu v této tématice. Jsem s panem zastupitelem Hanzlíčkem
motorem k posouvání věcí a v současné době
čekáme na výsledky rozhodnutí Jihočeského
kraje k posouzení naší dotace na finance pro
dokumentaci k územnímu rozhodnutí.
Územní plán – konzultace, jednání s žadateli,
komunikace s desítkami dotčených orgánů,
vypořádání se s připomínkami.
Kemp – musíme zlegalizovat či odstranit budovy načerno, vybudovat a inovovat zázemí

pro kemp, vypořádat se s budovami dočasnými (měly být dočasné do roku 2007 či 2010).
Současné budovy, které jsou zkolaudované,
nejsou evidovány v katastru nemovitostí.
Na druhou stranu očekáváme podstatné zlepšení finančního přínosu z kempu a dobrou
propagaci našeho města.
Rybníček alias kluziště– paní místostarostka
začala na vlastním projektu ve spolupráci s Lesy ČR na možném zkultivování cesty od sloupu a znovuvybudování oblíbeného rybníčku
či kluziště mezi zámkem a kempem. Kromě
práce na přípravách zastupitelstva, vyhláškách
a konzultací již zmíněných projektů se samostatně zabývá složitou tématikou odpadového
hospodářství, spoluprací na kulturních akcích,
atd.
Přízeř – oprava tzv. hospody a vybudování
dvou bytů tamtéž, řešení vrakoviště a poděkování občanům za osobní iniciativu v chuti
zkultivovat další část Přízeřu – úpravné dřevníky.
A další denodenní příběhy – pískoviště, plůtek
okolo parčíku, síť za hřiště, projekt na cestu ZTV, opravy přečerpávajících stanic, dveře
z projektu Regenerace na č. p. 91.
Na zastupitelstvu obce jsem informovala občany, že jsme v zisku přes 6 000 000,– Kč, opozice okamžitě kontrovala informací, že vydáváme příliš peněz na chod úřadu. Ano, vydáváme peníze nutné na vylepšení úřadu, pořízení
dlouhodobě hmotného majetku a investice
do městského úřadu jako oprava WC, kanceláře, zasedací místnosti, oprava elektřiny,
kauza s účetní pí Račákovou, opravy počítačů,
nákupy nutných počítačových programů, zvýšení platů zaměstnanců podle zákona a podle
tabulek, konzultace a pracovní dohody. Právě
poslední dva body bych chtěla zmínit. Dále spolupracuji s odborníky, abychom se nedostali do situací, jako s velice nevýhodnými
právními smlouvami (např. parcely ZTV), či jako s neplatnými smlouvami (např. kemp), přepracování dokumentací, opravování budov,
které měly být technicky řešeny jinak. K hasičské zbojnici nebyla naprojektovaná místnost na mechanizaci a na zásoby topení. Vše
musíme dobudovávat. Č.p. 9 musíme zateplit
a opravit parozábranu, jejíž špatné umístění

způsobilo plíseň v několika bytech.
Komplexně touto strategií Městu peníze šetříme než tzv . vyhazujeme.
Dále bych chtěla prezentovat dobrou práci úřednic, kde se prokázalo při posledním
přezkumu z Jihočeského kraje, že jsme měli
pouze 2 chyby nezávažného charakteru, což
je na půldruhého roku pro úřednice výborný
výsledek. Chtěla bych poděkovat za práci paní
místostarostce Fröstlové a části zastupitelstva
Rožmberka nad Vltavou, jakožto i občanům,
kteří se o naše město aktivně zajímají či pomáhají.
A ještě jeden vzkaz občance z Rožmberka, která má pocit, že nepracují kontrolní a finanční
výbory. V roce 2014 se nekonal ani jeden finanční či kontrolní výbor. Na příštím ZO obce si můžeme udělat malý exkurz do těchto
kontrol. Jakou problematikou, dle mého názoru banální se tyto zabývaly. Navíc po tolika
udáních, podnětech, dotazech dle zákona 106
apod. jsme na úřadě tak prolustrování a kontrolováni, že může být srdce občana Rožmberka absolutně klidné, protože se neprokázala
žádná závažná pochybení. Kontrolní a finanční
výbory se od roku 2015 konaly dostatečně. Vše
od ekonomiky, ordinace, ČOV, spisové služby,
dotace v pořádku. Samozřejmě, že se musíme ještě učit, zdokonalovat se, najít peněžní
zdroje, seznámit se s dalšími tématy, např. les,
možnosti v turistice, propagaci atd. 
Vaše Lenka Schwarzová, starostka

Cesta z Hrudkova pod bílým závojem.
Foto Michal Kočan
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Rožmberk nebude vracet dotace
J

istě si všichni naši občané vybaví budovy
dnes již bývalé základní a mateřské školy.
Po zrušení obou těchto institucí byla tato budova po nějakou dobu nevyužita a zbytečně
chátrala a tak se tehdejší zastupitelstvo města
rozhodlo dům č. p. 9 nechat přestavět na bytový dům. Při stavebních úpravách v tomto
objektu vzniklo devět nových nájemních bytů. K financování tohoto projektu byla využita
i dotace z prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení (SFRB) ve výši 4.950.000 Kč., která byla
určena na výstavbu nájemních bytů v obcích
pro příjmově vymezené osoby dle nařízení
vlády č. 146/2003 Sb.
Dne 19. září 2016 se na městský úřad v Rožmberku dostavila kontrolní skupina, která pravidelně v intervalu dvou let provádí veřejnoprávní fyzické kontroly naplnění podmínek
smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků
SFRB. Během kontroly byly bohužel zjištěny určité nedostatky, které zadávaly příčinu
k vrácení této dotace. Upozorňuji, že se nejedná o výmysl můj či paní starostky, jak již bylo
mezi místními občany rozšiřováno a mluvilo
se o zveličování, ale šlo o výrok a varování

právě kontrolní komise, která zde šetření prováděla.

bou nové místní komunikace ke stavebním
parcelám v lokalitě „ Za Hřištěm“.

Město bylo následně vyzváno k nápravě, doplnění chybějících údajů a vyjádření, proč
k těmto chybám došlo. Jelikož ale ke zmíněným chybám došlo již v letech 2008 a 2010,
bylo zapotřebí, aby se k uvedenému vyjádřila
hlavně bývalá paní starostka Mgr. Vladimíra
Račáková (dříve Kolářová), za což ji tímto samozřejmě děkujeme.

Závěrem mého článku bych chtěla Rožmberku popřát více snaživých a zejména spolupracujících občanů, kteří svým názorem spíše
podpoří chod města anebo dokonce přiloží
ruku k dílu, aby se nám všem do budoucna
nadále a ještě více dařilo naše malé městečko
zvelebovat nejen pro turisty, ale zejména pro
naše občany. 
Mgr. Daniela Fröstlová
místostarostka

Zároveň bych pak chtěla poděkovat zejména
paní starostce Mgr. Lence Schwarzové a také
panu JUDr. Lubošovi Průšovi za to, že díky
jejich pádné argumentaci při konverzaci s pracovníky úřadu SFRB byla odvrácena hrozba
vrácení téměř pětimilionové dotace. Vracení
takto vysoké částky by bylo pro Rožmberk
velkým zásahem, který by určitě na delší dobu
pozdržel realizaci velkých projektů naplánovaných pro léta budoucí – ať už by se to týkalo
projektu Intenzifikace ČOV v Rožmberku, realizace severní strany rožmberského náměstí,
která by měla proběhnout zároveň s rekonstrukcí průtahu Rožmberkem, či třeba výstav-

Životní jubileum
Své životní jubileum slaví
v únoru pan Jiří Kuthan z Přízeřu,
v březnu Josef Valíček z Přízeřu,
v březnuMiroslav Kadlec
z Rožmberka nad Vltavou
Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
Město Rožmberk nad Vltavou

RPŽ aneb růže pro ženy II
Město Rožmberk nad Vltavou
zve ženy z Rožmberka, Přízeřu, Metlice a dalších částí do kavárny
LAR CAFE
na náměstí v Rožmberku
dne 11. 3. 2017 v 15.00 hodin
čeká Vás:
- občerstvení
- holčičí pokec
- dárečky
- květiny

Těšíme se na Vás.
Lenka Schwarzová, starostka
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Nová obecně závazná vyhláška
Z

astupitelstvo obce Loučovice schválilo
na svém zasedání dne 21. prosince 2016
novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
k zajištění k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně, její účinnost nastala dne 20.
ledna 2017. Problematika čistoty veřejných
prostranství a ochrany životního prostředí je
aktuálním tématem, což je patrné v každém
koutu naší obce.

Cílem vydání tohoto regulativu je zajistit udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrany veřejné zeleně v zástavbě atd.
Každý se několikrát denně setká s vozidly parkujícími na veřejné zeleni, odhozenými odpadky vedle nádob na odpad nebo dnes velmi
často a téměř všude se vyskytujícími psími
exkrementy a dalšími nešvary. Jedním z důvodů pro vydání vyhlášky je každoroční nepovolené využívání veřejné zeleně ke kempování
a rozdělávání ohňů zejména během pořádání
sportovních a jiných aktivit v obci.
Několik úryvků ze zmíněné vyhlášky:
Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se rozumí zejména znečištění ulic, chodníků, veřejné zeleně, parků a dalších prostorů bez
omezení a to bez ohledu na jeho vlastníka.

Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného
prostranství, je povinen znečištění neprodleně
odstranit.
V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného
prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně
toto znečištění osoba, která má zvíře v dané
chvíli ve své péči.
Veřejnou zelení se rozumí zejména stromy, keře
a travnaté plochy na veřejných prostranstvích
v parcích, na sportovištích, na dětských hřištích,
podél komunikací a na jiných veřejně přístupných místech sloužících obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Na plochách veřejné zeleně je bez souhlasu
vlastníka zakázáno (lze využít formulář „Žádost
o udělení souhlasu“, který je k dispozici na internetových stránkách obce Loučovice):
a) vjíždět a parkovat dopravními prostředky,
b) umísťovat jakákoliv prodejní, reklamní
a podobná zařízení,
c) rozdělávat ohně a kempovat,
d) stanovat, nocovat a tábořit.
Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete na webových stránkách obce Loučovice –
www.loucovice.info. 

Informace ze základní školy
• Termín jarních prázdnin od pondělí 6. 3. 2017 do pátku 12. 3. 2017.
• Termín velikonočních prázdnin od čtvrtku 13. 4. 2017 do pátku 14. 4. 2017.
• Třídní schůzky s rodiči jsou naplánovány na 3. 4. a 5. 6. 2017. 

Obědy ze školní jídelny
Školní jídelna nabízí stravování mimoškolním strávníkům.
• cena oběda je 47,– Kč
• obědy se přihlašují a odhlašují den předem osobně, nebo telefonicky na čísle: 380 748 186
• obědy se platí první týden v měsíci
• výdejní doba je od 11:00 – 11:30 hodin
• ve dnech školních prázdnin 11:00 – 12:00 hodin 

Vybavení jednotky
SDH Loučovice
J

ednotka sboru dobrovolných hasičů Loučovice obdržela dne 30. 1. 2017 od Jihočeského kraje dar v rámci projektu s názvem
„Materiálně technické vybavení JSDHO
– 2. etapa“ poskytnutého Nadací ČEZ. Darované movité věci zabezpečí kvalitnější komunikaci s operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranné sboru Jihočeského kraje při řešení mimořádných událostí a komunikaci při zásahu. Jednalo se o tablet Samsung
Galaxy s jednou licencí aplikace RescueNavigator pro navigaci k zásahu a zasílání statusů,
vozidlovou radiostanici analogovou zn. Motorola DM 2600 s příslušenstvím a 2 kusy přenosné radiostanice analogové zn. Motorola DP
2400e včetně příslušenství. Celková hodnota
daru činí 33.613 Kč. 

16 Vyšebro dsk ý zpravo daj 

březen 2017

Sněhová pokrývka zmizela a odkryla se
spousta zajímavých „pokladů“
Z

náte to. Vidíte, jak pes vykoná svoji potřebu. Zatímco běžný majitel psa, kromě
toho, že svého psa miluje, je také zodpovědný a exkrementy uklidí. Bezohledný pejskař
končí u lásky a odpovědnosti se vyhýbá. A tak
dělá jakoby nic a sune si to pryč. Otevře se
vám kudla v kapse. Před očima máte červenou
a chcete dotyčného lapnout za flígr a …
Procházíte se dál a zakopáváte o zbytky jídla,
kostí, vyhozené přímo pod okny bytů. Tam
asi bydlí potomci nějakých šlechticů, říkáte si.
Jen zapomněli, že žijí v jiné době. Nebo je to
„poznávací“ znamení? Hromádka popela a nedopalků pod jinými okny prozradí, kde sídlí
aktivní kuřák.

Pak vidíte „týpka“ vynášejícího odpadky. Otevře první popelnici z řady. Jako naschvál je
plná. To nečekal, další nezkouší a pytlík s klidným svědomím odkládá vedle popelnice nebo
kontejneru. Naštěstí dnes zavázaný, minule se
„to trochu“ vysypalo. Ale samo neposbíralo.

Apelujeme na vaše ryze lidské vlastnosti jako je stud, schopnost prozření, zdravý rozum a ohleduplnost. Věřit v to, že i bezohledný
…… má někde v hloubi své duše něco, za co
nám stojí se k němu chovat s úctou.

Jsme malá obec, kde se všichni známe, a hlavně se navzájem neustále vidíme. Neznečišťujte
obec odhazováním odpadků mimo koše, odkládáním pytlů s odpadky vedle kontejnerů,
venčením pejsků bez následného úklidu na veřejných prostorách či na soukromých zahradách (jasně nemají plot – jejich problém, ale
přesto je to jejich majetek).

Pozn.: Tento článek byl již otištěn, ale pro velký
úspěch jej zveřejňujeme znovu. 

Z činnosti Městské policie Vyšší Brod v období
od 16. 12. 2016 do 14. 2. 2017
• 17. 12. jsme byli požádáni o příjezd do jednoho z místních ubytovacích zařízení, kde ubytovaná občanka Bulharska oznámila odcizení
2.600,- euro. Peníze pravděpodobně odcizil
její přítel (asi už bývalý), který s ní přijel. Událost si převzali kolegové z OOP Lipno.

• 23. 12. jsme byli telefonicky požádání hlídkou OOP Lipno o asistenci zaměstnancům
Českého úřadu pro kontrolu zbraní a střeliva,
kteří měli problémy s jedním z obchodníků
s pyrotechnikou. Odmítal vydat pyrotechniku
kategorie F4. Na místo se dostavila rovněž
hlídka OOP. Obchodník nakonec zakázanou
pyrotechniku vydal.

Policie ČR, s tím, že na tísňovou linku oznámila seniorka z Vyššího Brodu, že má obavu
o svého manžela, který se nevrátil domů.
Společně s hlídkou OOP Lipno jsme začali
seniora hledat. Starosta, kterého jsme s případem seznámili, nás upozornil, že pána viděl jít
od cukrárny Martínkovskou ulicí. Tam hlídka
strážníků seniora nalezla a odvezla ho domů.

• 27. 12. nám předal starosta města nalezený
rakouský cestovní pas. Druhý den jsme majitelku vyrozuměli a pas vrátili.

• v uvedeném období jsme ve třech případech
řešili nalezené uhynulé ptáky. Ve dvou případech se jednalo o kormorána a jednou o volavku. Těla byla předána do kafilérní nádoby
MVDr. Jaroše.

• 1. 1. bylo oznámeno poškození koše na psí
exkrementy u lávky přes řeku. Provedeným
šetřením se podařilo pachatele zjistit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první případ
a mladíci koupili koš nový, byl přestupek vyřešen domluvou.
• 3. 1. nám byl předán nalezený dron. Fotografie dronu byla vyvěšena na plakátovací
plochy města a na úřední desku. Po měsíci
se ozval majitel, který si fotografie náhodou
všiml a dron mu byl vrácen.
• 5. 1. nám rakouští kolegové předali nalezenou peněženku. Kolegové v Kaplici mladého
majitele o nálezu informovali a ten si mohl
peněženku vyzvednout.
• 10. 1. byl na podatelnu Městského úřadu předán nalezený svazek klíčů. Fotografii vyvěsili
strážníci na plakátovací plochy města. O svazek se zatím majitel nepřihlásil.
Foto: MěP

•
14. 1. nás telefonicky vyrozuměl operační

•
20. 1. odcizil vietnamskému prodejci muž
z Přední Výtoně prázdnou bednu od piva,
kterou ihned vrátil v jiné prodejně. Na kamerovém záznamu byl zjištěn pohyb muže.
Po zadokumentování případu bude věc postoupena na přestupkovou komisi města.
• další svazek klíčů byl odevzdán na podatelnu města 2. 2. 2017, strážníci opět vyvěsili
fotografie na plakátovacích plochách města.
Majitel je stále neznámý.
•
dále jsme s pracovnicí finančního odboru,
na základě žádosti náměstka ministra financí,
provedli porovnání databáze herních zařízení v hernách a kasinu s faktickým stavem
na území města Vyššího Brodu. 
D. Krob
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Č T E N Á Ř S K Ý KO U T E K
Peroutková Ivana – Ukradená cukřenka
Zábavné, lehce detektivní a vtipné čtení pro
kluky i děvčata.
Dvořáková Alžběta – Herkules a strašidla
Rozmazlený pražský kocour Herkules se se
svou mladou paní a jejím mužem přestěhují
do starého statku za vesnicí, kde se mu ani trochu nelíbí.
Hunter Erin – Kočičí válečníci
Druhý díl rozsáhlé ságy Kočičí válečníci začíná.
Horáková Pavla – Hrobaříci v Podzámčí
Druhý díl detektivní trilogie pro mladé čtenáře
je volným pokračováním napínavého příběhu
Tajemství Hrobaříků.

Vítám Vás u březnové nabídky nových knih.
pro děti:
Pospíšilová Zuzana – Baobaba a jiné příběhy
Knížka plná krátkých bajek, příběhů a pohádek
na ukrácení dlouhé chvíle.
Hladký Marek – Velká pohádka o malé víle
Víly existují! Nevěříte? Projděte se po louce
u potoka, kterému se odjakživa říká Hostavický
a potkáte tam malou vílu Mimi.
Šlosar Jaromír – Strážkyně pokladu
Magická vyprávění ze Zadních hor.
Bumbová Stanislava – Obrázkové čtení
Tetourová Marie – Malované čtení
Stránský Jiří – O dešťovém kameni
Stará pověst praví, že na okraji velikánské skály, na níž stojí slavný hrad Buchlov, trčí ze země
velikánský kámen, který je kouzelný. Ale jen
za jistých podmínek?!

Beaty Robert – Serafína a čarodějná hůl
Druhý díl ze světa temné magie, odvahy a přátelství.
Vondruška Vlastimil – Fiorella a dům ztracených duší
O domě U Bezhlavého kohouta v Templové
uličce se říká, že je prokletý. Proč? To se dočtete.
Flanagan John – Bratrstvo
Kniha šestá.
Kadlečková Vilma – Mycelium V
Sekta vyznavačů aurigiánské hereze je zničená, ale volání, vyslané do vesmíru, nezůstalo
bez následků.
pro dospělé:
Nejlepší české básně 2015
Malý Radek – Všehomír

je zavražděn a zohaven. Vše naznačuje, že šlo
o rituální kmenovou vraždu. Ale…
Patterson James – Přímý zásah
Alex úspěšně vyřeší vraždu čtyř lidí, ale právě
když se chystá úspěch oslavit, psychopat Sunday udeří na vůbec nejcitlivější místo.
Bryndza Robert – Dívka v ledu
V parku v jižním Londýně je pod vrstvou ledu
nalezeno tělo mladé ženy. Jaká je spojitost
mezi dcerou vlivného lobbisty, který si myslí,
že může ovlivňovat i vyšetřování, a mrtvými
imigrantkami? Jaké temné tajemství dívka
v ledu skrývala?
King Stephen – Právo nálezce
Jakou moc má vyprávění příběhů a jak může
literatura zasáhnout do života? John Rothstein
je věhlasný spisovatel, ale už léta nic nepublikoval. A jeho věrný čtenář Morris Bellamy zuří!
Oksanen Sofi – Norma
Hlavní postavou je mladá žena Norma. Je osamělá. Jediným blízkým člověkem, a také jediným, kdo znal Normino tajemství, byla její matka Anita. Po jejím pohřbu kontaktuje Normu
neznámý muž a přesvědčuje ji, že je i v jejím
zájmu si s ním promluvit.
Olsson Linda – Sonáta pro Miriam
Silný příběh o hledání minulosti, rozkrytí tajemství, která byla příliš dlouho pohřbená.
Stuart Keith – Kluk z kostek
Neuvěřitelně silný příběh otce a jeho autistického syna, kteří k sobě našli cestu díky počítačové hře.
Taylor Patrick – Doktore, hlavu vzhůru
Ještě než se začal doktor Fingal O’Reilly starat
o své pacienty v severoirském městečku Ballybucklebo, nastoupil jako mladý vojenský lékař
do války proti hitlerovskému Německu.

Legendy české fantasy
Povídky předních českých autorů tohoto žánru
v jednom souboru.

Guillou Jan – Modrá hvězda
Pátý díl ze série Velké století. Do popředí zájmu
se dostává nová generace rodiny Lauritzenovy,
zejména nejstarší dcera Johanne.

Hoffman Paul – Tlukot křídel smrti
Závěrečná část trilogie navazující na Levou
ruku Boží a Čtyři poslední věci.

Tuomainen Antti – Důl
Román Důl vypráví příběh otce a syna, dvou
cílevědomých lidí a jedné neobyčejné rodiny.

Pohjanen Bengt – Faravidova říše
Faravidova říše je poetickým příběhem o cestách čarodějů a králů na evropském Severu
poloviny 11. století.

Roberts Nora – Zahráváš si s ohněm
Rowan pracuje v elitní požární jednotce.
Působí sice jako křehká blondýnka, ale opak je
pravdou.

Galánová Ana – Páté semínko
Vypravte se společně s našimi kamarády a jejich draky na cestu za novým dobrodružstvím
a odhalte velká a překvapivá tajemství.

Bauer Jan – Až bude smrt mou paní
Další z pokračování série V tajných službách
Otce vlasti.

Dubská Kateřina – Malé zázraky
Malé zázraky zažíváme denně, jen je potřeba
pozorně naslouchat svému srdci.

Macdonald Alan – Čertice Andělka
Andělka je Bertíkova spolužačka a také s ní si
při četbě užijete spoustu legrace.

Dvořák Otomar – Země barbarů
V temném šestém století našeho letopočtu se
odehrává příběh prince Hildigise z kmene Langobardů, neprávem obviněného z vraždy.

Kosik Kenneth – Jak přelstít Alzheimera
Co můžete dělat, abyste snížili riziko této nemoci.

Brezina Thomas – Jed červeného leguána
Další z dobrodružství Klubu Tygrů.

Hyland Adrian – Diamantová holubice
Jeden z vůdců komunity původních Warlpujú,

Březinová Ivona – F jako Fík
Kdo je Fík? A proč se tak jmenuje? To prvák
Kája poznal, až když přišel s kamarády k paní
Novákové na návštěvu.
Odvážná Vaiana
Legenda o konci světa.

Šmejkal Pavel – Anthropoid
Kniha provede zájemce po místech spojených
s aktivitou výsadku Anthropoid.
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Březen měsíc čtenářů

Novotná Kristina
– Setkání s Irenou Kačírkovou
Biografická kniha sepsaná dcerou Kristinou.
Kunc Antonín – Tajemství šumavského
podzemí
Vzrušující svědectví o pátrání po nacistické
továrně v okolí Františkova a na Pramenech
Vltavy.
Ryantová Marie – Polyxena z Lobkovic
Obdivovaná i nenáviděná první dáma království.

Je tu měsíc, který se v naší historii slavil nejdříve
jako měsíc knihy (1955 – 1989), dále jako měsíc
internetu (1998 – 2008) a posledních 8 let slavíme
tento měsíc jako měsíc čtenářů. A co v březnu
pro vás v knihovně chystáme?

Vurm Bohumil – Templáři 2.
Publikace mimo jiné ukazuje souvislost templářů a světských rytířských řádů, například
dodnes existujícího Řádu zlatého rouna.

• Po celý měsíc mají noví čtenáři ROČNÍ REGISTRACI ZDARMA

Radosta Pavel – Jižní Čechy
Barokní stavby Jižních Čech. 

• Březnové podvečerní čtení
pondělí 13. 3. – Městská knihovna v 18 hod., pro školáky

Tipy na tento měsíc:

• Na celý měsíc je vyhlášena ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů

• Březnová beseda pro dospělé – promítání s Vladislavem Hoškem
Šumava čarovná a Nepál, trek pod Mt. Everest a Cho–Oyu z důvodu volného termínu
se beseda bude konat až 11. dubna
• Březnové Klubíčko
středa 29. března od 16 hod, pro maminky s dětmi do 6 let
• Noc s Andersenem – 14. ročník
z organizačních důvodů je spaní v knihovně přeloženo na pátek 7. 4. pro žáky 3. – 5. tříd
– přihlášky jsou k dispozici od 1.3. v knihovně

AKCE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
• Děti čtou dětem – Akce, kdy starší děti čtou mladším a naopak. Již pošesté.
Do tohoto projektu se letos zapojí 10 tříd. Čteme po celý měsíc.
• Návštěva družiny – 1. března
• Setkání s Danielem Vydrou – 15. března
Komiksový workshop pro prvňáčky v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.

Varování před podvodníky!
V poslední době se v našem regionu množí podvodné případy, kdy jsou doručovány údajně objednané
zásilky na dobírku. Podvodníci požadují vyplacení hotovosti a následně uprchnou i se zásilkou.
Nepřijímejte proto zásilky, které jste si neobjednali! Podvodné případy ohlaste Policii ČR.

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod a mikroregionu Vyšebrodsko
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571. Datum vydání: 3. 3. 2017
Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz,
tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o. , Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů
a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 11x ročně. 7x nákladem 1080 ks,
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Country tance v Šumaváčku
O

tom, že country tance jsou zábavou i pro
menší děti, svědčí letošní přípravka Šumaváčku, složená především z prvňáčků a druháčků. Ta se pěkně roztancovala a někteří nováčci
již začali navštěvovat víkendové semináře. První z nich proběhl v Jindřichově Hradci na konci
listopadu, a protože Vánoce již voněly ve vzduchu, nemohli jsme si nechat ujít rozsvěcení
stromečku i asi deset metrů vysokého anděla
vyrobeného z PET lahví plných diod na hradeckém náměstí. Největším netanečním zážitkem
pochopitelně byla návštěva Krýzových jesliček.
Některé děti je viděly již poněkolikáté, jiné byly
v tamním muzeu poprvé.
Zkrátka však nepřišli ani nejzkušenější tanečníci. Výlet do předvánoční Vídně spojený s návštěvou tamního spřáteleného square dance
klubu byl příjemným zpestřením prosincových
tanečních aktivit.
Do Jindřichova Hradce se vydáme opět na začátku března, abychom tam strávili víkend plný

Foto: archiv Šumaváčku

mexických tanců pod vedením excelentní lektorky paní Jitky Bonušové. A zahálet nebudou
ani nejzkušenější tanečnice či tanečníci – v polovině března vyrážíme opět za hranice, tento-

krát do Mnichova na evropské square dance
jamboree. 
Miroslav Procházka

Autobusy RegioJet opět přepravují cestující
mezi Krumlovem a Budějovicemi
Nově pojedou i do Vyššího Brodu a na Lipno
• Spoj ráno s odjezdem v 6.00 hodin z Prahy pokračuje z Českého Krumlova do Lipna
nad Vltavou a zastavuje v zastávkách Černá
v Pošumaví (9.20), Frymburk (9.35) a Lipno
nad Vltavou, lanovka (9.45). Stejně tak pokračuje spoj z Prahy ve 12.00, který z Českého
Krumlova jede dále ve směru: Rožmberk nad
Vltavou (15.30), Vyšší Brod (15.45), Loučovice (15.55), Lipno nad Vltavou (16.05) a Lipno
nad Vltavou, lanovka (16.10).

A

utobusy RegioJet (Student Agency) je možné od 1. března 2017 opět využívat na vnitrokrajské lince mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Od konce minulého roku
cestující nemohli autobusy RegioJet využívat
díky omezení, kterou do licence na tuto autobusovou linku zavedl Jihočeský kraj.
Na základě následných jednání zástupců dopravce s náměstkem hejtmana pro dopravu,

Janem Kubíkem, ale bylo dosaženo dohody. Díky tomu došlo k obnovení vnitrokrajské
dopravy ve spojích RegioJet a navíc dochází
od března i k rozšíření spojů. Pro čtenáře Vyšebrodského zpravodaje je jistě potěšující,
že žluté autobusy budou jezdit i do Vyššího
Brodu nebo třeba i na Lipno či do Rožmberka.
Do lipenské oblasti budou autobusy přijíždět
následujícím způsobem:

• V opačném směru pak ze zastávky Lipno nad
Vltavou, lanovka, vyjíždí autobusový spoj RegioJet v 10.40, který dále pokračuje do Lipna nad Vltavou (10.45), Loučovic (10.55), Vyššího Brodu (11.05) Rožmberka nad Vltavou
(11.20) a následně Českého Krumlova, Českých Budějovic, Písku a Prahy. Další spoj ze
zastávky Lipno nad Vltavou, lanovka pak odjíždí v 17.05 a zastavuje ve Frymburku (17.15)
v Černé v Pošumaví (17.30) a dále pokračuje
do Českého Krumlova, Českých Budějovic,
Písku a Prahy. 
jstr
Foto: Student Agency
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Oznámení
Pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj,
Územního pracoviště v Českém Krumlově poskytnou v zasedací místnosti Městského úřadu
ve Vyšším Brodě ve dnech 7. 3. 2017 a 14. 3.
2017 (úterý) a to vždy od 14 00 do 17 00 hodin následující služby pro občany obce:
• Při první návštěvě v úterý 7. 3. 2017 v době
od 14 do 17 hodin budou pracovníci územního pracoviště zejména distribuovat tiskopisy daňového přiznání a informační letáky,
popřípadě odpovídat na dotazy.
• Při druhé návštěvě v úterý 14. 3. 2017
v době od 14 do 17 hodin, budou zaměstnanci územního pracoviště především vybírat
vyplněná daňová přiznání a opět odpovídat
na dotazy.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na:
www.financnisprava.cz v záložce
„Daně a pojistné“ a budou aktuálně
doplňovány v „Novinkách“.
Daňová přiznání lze rovněž podávat
přes aplikaci EPO na Daňovém portálu,
dostupném na adrese
www.daneelektronicky.cz.
Interaktivní formuláře DAP k DPFO jsou také
k dispozici na stránkách Finanční správy v záložce „Daňové tiskopisy“. 

Ing. Milan Zálešák

starosta

Řádková inzerce
• Hledám šikovného pracovníka na sekání
a údržbu zahrady okolo RD ve Frymburku
pro období jaro/podzim 2017.
Kontakt: 602 468 899
• Hledám staré pivní lahve, pivní cedule,
sifonky a limonádové lahve. Cena dohodou.
Výměna možná. Tel.: 723 747 750.

březen 2017

V DPS ve Vyšším Brodě
připravují další výstavu
L

etos opět připravujeme v Domě s pečovatelskou službou ve Vyšším Brodě výstavu, v pořadí již třetí, která by se měla konat
na konci března, případně začátkem dubna.
Zaměřená bude samozřejmě především na jaro a velikonoce, ale vystavovat budeme i další
výrobky.
Poslední výstava se vydařila, měla i vyšší návštěvnost, proto bychom rádi dali příležitost
i ostatním seniorům a občanům se zdravotním postižením z Vyššího Brodu, kteří se doma věnují kreativní tvorbě, mají rádi ruční
práce a pod rukama jim vznikají hezké věci,
aby vystavovali s námi. Pokud se věnujete této činnosti a chtěli byste vaše výrobky ukázat
ostatním a případně je i prodat, máte možnost se k nám přidat. Velice rádi uvítáme každého, kdo se rád baví kreativním tvořením
a měl by třeba i zájem nás naučit něco, co
neznáme nebo neumíme.

Vyzýváme i vás, děti či vnoučata těch seniorů
a občanů se zdravotním postižením, o kterých víte, že mají koníčka, při kterém vytvářejí
pěkné výrobky a jste přesvědčeni, že by je
měli ukázat veřejnosti a pochlubit se. Ozvěte
se nám a my se s nimi rádi spojíme, navštívíme je a nabídneme spolupráci pro společné
využití volného času a účast na výstavě. Ze
zkušeností, které máme, víme, že mnozí naši
spoluobčané umí pro radost sobě i druhých
vytvářet nádherné věci a je velká škoda, když
se to o nich neví a nebo, že ty výrobky vidí jen
jejich blízké okolí. Neváhejte a přesvědčte je,
aby nezůstávali s touto vášní a radostí z ručních prací sami.

Rádi bychom zároveň touto cestou poděkovali všem, kteří nám poskytují věcné dary – materiál na naše tvoření. Nemůžeme vás jednotlivě jmenovat, protože je vás opravdu hodně.
Každá byť i drobnost nás potěší a pomůže
stejně, vše se snažíme při našem tvoření využít. Vážíme si vaší podpory a pomoci. Proto také připravujeme výstavy, abychom vám mohli
ukázat, k čemu všemu různé materiály využíváme a co z nich tvoříme. V současné době
bychom uvítali pěkné a zachovalé zbytky vlny, látek a výplně, které využijeme na šití a výrobu hraček. Na podzim plánujeme uspořádat
výstavu těchto vyrobených hraček spojenou
s výstavou loutek. Hračky budou po výstavě
věnovány některému z Azylových domů pro
ohrožené matky s dětmi k Mikulášské nadílce.
Každý, kdo by měl zájem o spolupráci nás
může kontaktovat osobně v kanceláři odboru
sociálních věcí v úřední dny – pondělí a středa
od 7:00 – 17:00 hod , pátek od 7:00 – 10:00 hod
nebo každý čtvrtek v kanceláři a dílně zároveň
v Domě s pečovatelskou službou ve Vyšším
Brodě od 13:00 – 15:30 hod. Aktivizačním činnostem seniorů a občanů se zdravotním postižením se věnuje referentka odboru sociálních
věcí p. Marie Tomášková, na kterou se můžete
obracet kdykoli, a to i telefonicky na tel. č.
721 434 383.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci s každým
z vás. 
Odbor sociálních věcí
MěÚ Vyšší Brod

Členský výbor Jednota ve Vyšším Brodě

děkuje všem sponzorům,

kteří poskytli dary pro společenský ples Jednoty ve Vyšším Brodě.
Za členský výbor Hana Lüftnerová

COLIBRI VIMPERK

Letní brigáda na hradě Rožmberku
Hledáme spolehlivou a komunikativní brigádnici
do prodejny suvenýrů na hradě Rožmberku nad Vltavou
od konce června do konce srpna 2017.
Ubytování na místě Vám zajistíme. Nabízíme zajímavou práci,
příjemný kolektiv, dobré platové ohodnocení.
V případě zájmu a pro bližší informace nás prosím kontaktujte.
Mgr. Zdenka Broukalová a Petr Šebek
Mírová 407, 385 01 Vimperk, tel.: 603 593 429,
email: info.colibri@centrum.cz
web: www.colibri-nest.cz

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).
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Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Vltavský mlýn bratří Poráků akc. spol. továren papíru a lepenky v Loučovicích – Stručné dějiny 1937 (část první)
Vážení přátelé, v dnešním čísle Okénka
do historie bych Vám rád představil první
část z knihy z roku 1937, která se mi v digitální kopii dostala do rukou od vnuka zakladatele loučovických papíren, Georga Poraka,
který v současnosti žije v jižní Americe. Jde
o doslovný přepis.
Horní Vltava až ke Kunžvartu byla kdysi jezerem, jehož jasné stopy jsou patrny v dnešních
slatinných útvarech a zejména „mrtvé nivy“
u Želnavy jsou toho důkazem. Vysoké hráze
dostupovaly v okolních horách až 1000 m výše, zadržujíce jarní vody s hor, které v době přívalů přetékaly a podemílaly kamenné přírodní
hráze. Mezi Čertovou stěnou a Jelení horou
prolomily přívaly vod zvětralou hráz a vytvořily si řečiště asi v nynější podobě, v němž
kameny, zabraňujíce volnému toku, vytvářejí
romantické peřeje „Čertovy proudy“. Tak jako
dnes pod Čertovou stěnou, tak vypadala Vltava u Loučovic.

nost vyhýbali. Kraj ležel zapomenut, les rostl
na březích divokých peřejí. Jen starý hamr
pokoušel se bezúspěšně přehlušovat divoké
běsnění vod.

Byla zde krajina nehostinná, dávající obživu
několika dřevorubcům, vorařům a živořícím
třem sedláčkům. Kostelíky sv. Prokopa a Oldřicha stály opuštěné, málokdy se v nich rozsvítila světla oltáře. Cizinci se kraji pro neschůd-

O tom, co bylo dále, čtěme v kronice pana
Arnošta Poráka: „Abych seznal sílu horního toku
Vltavy, cestoval jsem s Ing. Wilhelmem fy. Brigleb, Hansen a spol. z Gothy, horním vltavským
povodím. Přišli jsme z Horní Plané v podvečer

Vltavský mlýn roku 1886.

Stavební místo v roce 1885

30.  září 1884 do Lipna. Stáli jsme překvapeni
vodní silou, která se tu v nesčetných peřejích
hnala od Lipna k vyššímu Brodu. Proudila před
námi nevyužita. Jest třeba připomenouti, že toho dne stav vody byl příznivý a proto se její
síla pěkně representovala. Provedli jsme 1. a 2.
října 1884 první zaměřování a pustili jsme se
ihned do práce. Zakrátko jsem získal vodní právo
od majitele Scherhaufera a hoření hospodářství
Schmalzseppla v Lipnu. 4. a 5. listopadu 1884
získal jsem nečinně ležící vodní sílu u Sensenhamru, patřící klášteru Vyšebrodskému. S pomocí
dobrých přátel pracoval jsem dále a ještě téhož
měsíce jsem mohl své máti pí Anně Porákové,
rozené Faltisové, předložiti plán na využití loučovické vodní síly a vybudování továrny na buničinu s příslibem dobré budoucnosti. V listopadu
1884 bylo rozhodnuto založiti vodní dílo a továrnu na celulosu. Již v zimě jsme připravovali
s 1000 dělníky půdu, káceli lesy, odstraňovali
rozseté balvany, které jsme ovšem jenom odstřelováním mohli rozbíti. Tak padlo zde na 140.000
ran dynamitem, aby základy k továrně mohly
býti položeny. Má máti zemřela v r. 1885, když
započaté dílo bylo v plném tempu svého provedení. Byla započata stavba továrny, postaveny 3 vařáky k výrobě suché sulfitové buničiny a při tom bylo budováno 9 obytných domů.
Když jsme překonali všechny možné překážky,
započali jsme 12. září 1886 s vlastním provozem továrny.“ Tolik vypráví zakladatel továrny
p. Arnošt Porák.
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Dnes, kdy továrna vzrostla do značných rozměrů, lze bezpečně zjistiti její vývoj, neobyčejnou stabilitu a hlavně nepřetržitý pokrok.
Již dvě léta po založení nestačí stroje výrobě.
V r. 1888 rozšiřuje Arnošt Porák varnu, kotelnu
a vodní pohon. Musí postaviti další dva vařáky.
Závod, dík dobrým odbytovým možnostem,
si razí cestu kupředu. Roku 1895 staví se první
stroj na papír, v r. 1896 a 1897 jsou postaveny
další s příslušnými pomocnými stroji. R. 1897
představuje firmu, jako živitelku 17 úředníků
a 350 dělníků. Arnošt Porák pečoval o své. Šel
s duševním pokrokem a přál jej také jiným; zakládá dvoutřídní školu, staví ji svým nákladem
a předává ji veřejnosti. Do té doby přistavěl
nových 5 obytných domů, aby umožnil svým
zaměstnancům dobré bydlení.
Další stroj staví se v r. 1900, ale již tehdy vidí, že
pro realisaci dalších svých projektů musí zříditi
továrnu ve Sv. Prokopě, 1,5 km výše proti vodě. Zde staví nové dílo, velkobrusírnu dřeva se
zařízením pro výrobu ruční lepenky. Krom to-

ho staví stroj na karton s kruhovým sítem, prvý toho druhu na území ČSR. Toto vzestupné
tempo jest však náhle zastaveno. Prudký požár, vypuknuvší 8. května 1901 ve Vltavském
mlýně, ničí dílo činného muže. Čtyři lidské
životy stávají se obětí plamenů. Se spěchem
zbudovány nové provozovny a 12. září téhož
roku jest zahájena opět tovární výroba.
Nově zařízená továrna ve Sv. Prokopu začíná
výrobu v květnu 1903, její zařízení jest doplněno samosnímacím strojem na papír.
V té době již zaměstnávala zakladatele nová
otázka. Doprava surovin a hotového zboží byla těžkopádná. 60 párů koní dopravovalo suroviny i hotové zboží pro podnik na silnici 20 km
dlouhé, mezi Certlovem a Loučovicemi. Arnošt Porák, muž činu, bojuje za zřízení lokální
dráhy Certlov – Lipno. Konečně za činné spolupráce pana opata Bruno Pammera z Vyšebrodského kláštera jest započato se stavbou
dráhy v roce 1909. Do loučovické papírny při-

chází první vagon uhlí dne 18. října 1911. Brzo
na to 17. prosince 1911 byla zahájena veřejná
doprava osob. Den tento jest významný nejen
pro podnik, jemuž stál Arnošt Porák v čele, ale
i pro celý široký kraj.
Sled událostí pokračuje dále. Zakladatel mění individuální firmu v akciovou společnost:
„Vltavský mlýn Bratří Poráků, akc. spol. továren papíru a lepenky v Loučovicích“ a stává se
jejím prvním presidentem. 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
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.

Výroční zpráva SDH Vyšší Brod 2016
Vážené kolegyně a kolegové hasiči,
předkládám zprávu o činnosti SDH města
Vyššího Brodu. Zpráva bude podána za SDH
i JSDHO.
Naše organizace má k dnešnímu dni 38 členů,
z toho 25 členů zásahové jednotky. Zásahová jednotka k dnešnímu dni vyjížděla k 76
událostem. Skladba událostí byla následující: 9 požárů, 26 DN, 36 technických pomocí,
1 záchrany osob, 2 úniky nebezpečných látek
a 2 plané poplachy. Jako nejvýznamnější zásah uvádím vyproštění osoby z havarovaného vozidla nad křižovatkou „U Veverek“ dne
3. 7. 2016.
Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení strojníků, jeřábníků, vazačů, řidičů, velitelů, školení na likvidaci dopravních nehod,
nositelů dýchací techniky a na práci s jednomužnými motorovými pilami. Dále to byla
školení pořádaná velitelem včetně ověření
odborných znalostí členů zásahové jednotky.
Družstvo členů zásahové jednotky reprezentovalo Jihočeský kraj na Mistrovství republiky
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v ČB. Tato soutěž byla určena
pro družstva profesionálních jednotek a naše
družstvo bylo přizváno mimo soutěž. Ačkoliv
skončilo mezi profesionály poslední, byl jeho
výsledek brán jako kvalifikace na Mistrovství
republiky dobrovolných hasičů ve jmenované
disciplíně. Na hasičské soutěži v Horní Stropnici provedlo naše družstvo ukázku vyproštění
zraněné osoby z havarovaného vozidla.
Byly provedeny revize žebříku, jeřábu, elektrických zařízení a ručních hasicích přístrojů.
Členové zásahové jednotky pomáhali s technikou našemu městu dovozem vody na fotbalové hřiště, při pomoci městu byl využit také

automobilový jeřáb a žebřík. Péče o svěřenou
techniku a údržba zařízení byla prováděna
pečlivě, o čemž svědčí bezproblémové zajištění prohlídek STK a také fakt, že technika
nezklamala při našich zásazích. Naše organizace získala od HZS JčK Tatru 815 CAS 32.
Cisterna T 148 byla odebrána ze stavu naší
jednotky a prodána. Na T 815 strávilo několik
členů naší jednotky mnoho hodin práce. Některé technické komponenty byly vyměněny,
jiné zrekonstruovány. Automobil dostal nové
vnitřní i vnější nátěry, lak, polepy, byla vyměněna kola, výstražná zařízení, byl obnoven
a vylepšen interiér kabiny, vyměněna těsnění,
obnoveny staré a nainstalovány nové elektro
komponenty. Všem, kteří se podíleli jakoukoliv měrou na rekonstrukci stroje, jenž nám
bude zajisté dobrým a platným pomocníkem,
patří zasloužený dík.
V loňském roce byla zakoupena termokamera Dräger. Jedno družstvo z naší jednotky
se zúčastnilo školení konaného v Netolicích.
Na organizaci akce se podílelo HZS, SDH Netolice a zástupci fa Dräger. Teoretická část
se odbyla ve společenské místnosti zbrojnice
SDH Netolice a praktická v komplexu bývalého netolického pivovaru. Výcvik byl zaměřen
především na praktické využití kamery, které
tkvělo ve vyhledávání předmětů a osob v silně zakouřeném a neznámém prostředí.
Na budově hasičské zbrojnice byly provedeny
různé drobné úpravy.
Spolupráce s HZS a KOPIS v Č.B. byla na velmi
dobré úrovni a bude nutné tuto spolupráci
prohlubovat. Poděkování patří všem členům
zásahové jednotky, kteří se účastnili zásahů. Je
nutno do budoucna připomenout, aby se zásahů účastnilo více členů zásahové jednotky.

Nyní vážené kolegyně a kolegové, přistoupím
k činnosti našeho občanského sdružení. Výbor naší organizace se sešel k deseti jednáním
s účastí 90%, kde řešil úkoly vyplývající z jeho povinností. Z akcí pořádaných občanským
sdružením vyjmenuji Hasičský ples, Valentýnskou zábavu, Sběr železného šrotu a elektroodpadu, účast na slavnostech Sv. Floriána
v Bad Leonfeldenu, soutěž o Štít města Vyššího Brodu, tradiční plavbu po Vltavě s rakouskými hasiči a výlet do Schönbrunnu ve Vídni,
kam nás pozvali kolegové z Bad Leonfeldenu. Na oplátku jsme je my pozvali na výlet
do Prahy, kde jsme navštívili hasičskou stanici
Pražského hradu, samotný komplex Hradu
a historické centrum. Nemálo platní byli naši
členové při zajištění Lampionového průvodu. Ve spolupráci s Městským úřadem Vyšší
Brod jsme se podíleli na průběhu Mikulášské
nadílky u Staré radnice. Rok jsme symbolicky
uzavřeli Betlémským světlem, které jsme přivezli z Rakouska.
Na letošní rok chystáme oslavy 145. výročí
založení první organizované složky dobrovolných hasičů ve Vyšším Brodě. Akce se bude
konat v komornější atmosféře, abychom šetřili
síly na výročí sto padesáté.
Spolupráce s MÚ byla na velice dobré úrovni,
za což bych chtěl poděkovat panu starostovi
Ing. Zálešákovi. Závěrem mé zprávy o činnosti
naší organizace mi dovolte poděkovat všem,
kteří jste se zasloužili o dobré jméno SDH Vyšší
Brod. 

Velitel JSDHO Richard Hurda ml.
Starosta SDH Bohuslav Bíca

kulturní program březen

•8
 . 3. 2017 středa, 19 hod., malá tělocvična ZŠ
Otevřený trénink Kyusho pro veřejnost
Jak využít vitální body k sebeobraně.
Trénink veden instruktorem oddílu Kyusho-Jitsu Vyšší Brod,
který je členem mezinárodní organizace Kyusho Expert
• 13. 3. 2017 pondělí, 18 hod, Městská knihovna
Podvečerní čtení, určené pro školáky
Vstupné: 50,– Kč
• 15. 3. 2017 středa, 16 hod., Klub pod kinem
POHÁDKOVÉ STŘEDY – O KOZIČCE BĚLINCE
Věčná nespokojenost s každým a se vším přivede kozičku
až do kuchyně. Najde tam něco, co jí zachutná anebo bude
muset přechytračit ty, co by možná rádi ochutnali ji?
Pohádkové představení Klauna Huga.
Vstupné: 50,– Kč
• 16. 3. 2017 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
VOŇAVÁ PŘEDNÁŠKA – O BYLINKÁCH
Ivet Bylinka Podhradská – lektorka Školy přírodního
léčitelství nám odkryje tajemství bylinek!
Třetí přednáška z cyklu Voňavých přednášek.
Vstupné: zdarma
• 22. 3. 2017 středa, 18 hod., Galerie – historická radnice
CESTOVATELSKÁ BESEDA – PATAGONIE
Vstupné: 50,– Kč
• 23. 3. 2017 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
k tanci a poslechu zahraje p. Veselý
Vstupné: 50, – Kč
• 25. 3. 2017 sobota, 19 hod., sál hotelu Šumava
Koncert pro Andu – 10. ročník charitativního koncertu
Vstupné: dobrovolné
• 29. 3. 2017 středa, 16 hod, Městská knihovna
Klubíčko, dětský klub pro nejmenší
Vstupné: 50,– Kč
• 30. 3. 2017 čtvrtek, 18 hod., kino
SYLVIE
Divadelní klub – Českokrumlovská scéna
Komedie vypráví o jakémsi druhu ,,mužské menopauzy“
Vstupné: 100,– Kč
• 6. 4. 2017 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
FESTIVALOVÝ FILM: ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
Vstupné: zdarma
Změna programu vyhrazena

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek 24. 3. do 12 hodin.

Akce základní
umělecké školy
• 25. 3. 2017 v ZUŠ
Třídní koncert žáků P. Schwarzové
• 28. 3. 2017 v ZUŠ
Třídní koncert žáků T. Rožbouda
(akordeon, klávesy)
Více informací na www.zuskaplice.cz

Klášterní
koncerty 2017
Zahájení předprodeje na všechny koncerty
3. dubna 2017 v Turistickém informačním centru
Vyšší Brod. Více informací na: 380 746 627,
724 386 266, infocentrum@mestovyssibrod.cz
Program letošní série koncertů:
Satisfucktion,
4.7., 19.00 hod., klášterní zahrada
Známá rocková kapela se představí
v exkluzivním akustickém setu
(unplugged koncert)
Vladimír Merta
6.7.,19.00 hod.,
klášterní zahrada
Koncert písničkářské legendy
a jejích hostů
Lubomír Brabec,
20.7., 18.00 hod.,
gotické sklepení kláštera
Světoznámý kytarový virtuos
v úchvatné atmosféře kláštera
Ondřej Ruml,
3.8., 19.00 hod.,
klášterní zahrada
Ondřej Ruml je skvělý zpěvák
a bude mít s sebou i svou
proslulou „krabičku plnou zvuků“
Jiří Stivín
10.8., 18.00 hod.,
gotické sklepení kláštera
Jazzový hudebník a skladatel,
který zahraje snad na vše, na co
si vzpomenete.

