
 Šumava čarovná
11. 4. 2017 v 18.00 hod. 
Klub pod kinem

 Odemykání turistických 
stezek na Vyšebrodsku
Výšlap po zaniklých obcích  
8. 4. 2017 v 10.00 hod. 
sraz na parkovišti v dolní části 
náměstí

 Čarodějnické rejdění
30. 4. 2017 od 15.00 hodin 
Kemp Pod hrází 
Bližší informace na webu města 
a plakátech.
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Vyšebrodský
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PARTNER VYŠEBRODSKÉHO 
ZPRAVODAJE

ROZŠÍŘENO O PŘÍSPĚVKY MĚSTA ROŽMBERK NAD VLTAVOU

22. 4. 2017

Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě a město Vyšší Brod Vás zve na

ODEMYKÁNÍ
VLTAVY 2017

Místo: kemp Pod Hrází 
Vyšší Brod

Pátek 14. 4. 2017
od 13.00 do 17.00 hodin

PARK PŘED RADNICÍ

VE  VYŠŠÍM BRODĚ
CO SE VE VAJÍČKU 

UKRÝVÁ?

PŘEKVAPENÍ
 Z VAJÍČKA
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Velkým úspěchem se může pochlubit žák 
Jakub Honetschläger ze 6. A. V okres-
ním kole olympiády v zeměpise, která se 

konala 21. února v Českém Krumlově, nenašel 
přemožitele a zajistil si díky svému výraznému 
bodovému náskoku před ostatními soutěžící-
mi krásné 1. místo a postup do krajského kola. 
Zahanbit se ale nenechali ani Broňa Bäuml 
z 8.  A, který skončil sedmý, a Zdeněk Parda-
mec z 9. A, jemuž třetí místo uniklo o vlásek, 

a tudíž obsadil místo čtvrté. Všem soutěžícím 
děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší 
školy, ale dík patří také vyučujícím za přípravu 
na soutěž a jejich doprovod.

A ještě dodatek. Ve středu 22. března se Jakub 
Honetschläger zúčastnil i kola krajského. V ná-
ročné konkurenci obsadil pěkné 9. místo. Ještě 
jednou blahopřejeme! 

rsch

Srdečně Vás všechny zveme na

Třetí výstavu kreativní  
činnosti seniorů a osob  

se zdravotním postižením 
Vyššího Brodu

která se bude konat dne

6. 4. 2017 od 13:00 do 17:00 hod.  
a 7.4. 2017 od 8:00 do 16:00 hod.

   V klubovně Domu s pečovatelskou službou 
ve Vyšším Brodě

Výstava bude částečně prodejní.  
Vstupné zdarma 

Vážení a milí  
čtenáři !

V aktuální vydání 
zpravodaje najdete 
zcela novou rubriku 
Herbář, v které Vás 
budeme pravidelně 
zásobovat informace-

mi o bylinkách a jejich blahodárných účin-
cích. Zrovna teď, kdy už se jaro rozběhlo 
v plné síle, budou se tyto informace určitě 
hodit.

Nechybí ani krátká reportáž z veřejného 
projednání návrhu nového územního plá-
nu města i s informacemi, jak se nyní bude 
v této záležitosti dále postupovat.

Všichni dobře víme, že mladí sportovci  
dělají našemu městu a regionu velmi  
dobrou reklamu a reprezentují ho se  
skvělými výsledky. Tentokrát se nedočtete 
jen o stolních tenistech, ale po delší době 
také o SKI klubu, který opět obnovil svou 
činnosti a hned se přihlásil o slovo s úspě-
chy.

Hned 8. dubna odemykáme turistické 
stezky. Tentokrát se projdeme po zaniklých 
obcích přírodního parku Vyšebrodsko.  
Pro účastníky bude připraven v dolní  
části náměstí autobus, který bude odjíždět 
v 10.00 směrem na Spáleniště nad Přední 
Výtoní, odkud se půjde zpět do Vyššího 
Brodu přes Kapličky, Uhlířský vrch, cikán-
ský hrob a Vyklestilku. Čeká nás přibližně 
dvanáctikilometrová trasa.

Příjemné čtení Vám přeje

 Jan Straka, 
 za redakci VZ

Zlatá zeměpisná olympiáda

Upozornění
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 2. – 3. května  

dostavit k zápisu do MŠ.

Mgr. Marie Nováková 
 – ředitelka ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 
2017/2018 proběhne 2. 5. a 3. 5. 2017 
od 14 do 16 hodin v kanceláři vedoucí 

učitelky MŠ. (budova ZUŠ). Přihlášky si vyzve-
dávejte od 13. 3. 2017 v prvním oddělení MŠ 
pouze odpoledne po 15 hodině, po telefonic-
ké domluvě i v jinou dobu.

V důsledku legislativních změn je nutné, aby 
cizinci prokázali místo pobytu jedním z násle-
dujích 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 patnáctiko-
runového kolku Odbor azylové a migrační 
politiky v Českých Budějovicíh. 

Zápis do mateřské školy

Srdečně vás zveme na

Velikonoční  
Bohoslužby

Které se konají v neděli 16. 4. 2017
V 10:00 h. V KLUBU POD KINEM

Uslyšíte písně a slovo o tom co se  
na Velikonoce stalo a jak se nás to dotýká. 

Bude podáván čaj, káva a malé občerstvení

Pořádá  
stanice Apoštolské církve Vyšší Brod

Buďte neustále v obraze
a aktivujte si službu SMS informací města.

Tato služba je zcela zdarma a snadno  
se k ní přihlásíte pomocí formuláře  
na www.mestovyssibrod.cz/obcan  
nebo osobně v informačním centru města.

Dotazy zodpovíme na tel. čísle 380 746 343  
nebo e-mailu jstr.vb@gmail.com
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Množství vyprodukovaných odpadů ve městě  
a sběrném dvoře za uplynulý rok 2016
Odpad z popelnic
Směsný komunální odpad 250,36 t

Tříděný odpad
Papír 31,12 t
Plasty 28,52 t
Sklo 22,63 t
Objemný odpad 59,90 t
Železný šrot 30,82 t
Pneumatiky  1,71 t
Barvy, tiskařské barvy, lepidla  2,26 t
Obaly obsahující zbytky  
nebezpečných látek 2,34 t
Dřevo neobsahující nebezpečné látky 26,06 t
Textil 8,82 t

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

Zpětný odběr elektrozařízení 
Velké i drobné domácí 
elektrospotřebiče 15,71 t

Stavební odpad
Stavební materiál s obsahem azbestu 9,57 t
Směs stavebních a demoličních 
odpadů 136,90 t

BIOODPAD V ROCE 2017

Termíny svozů – Vyšší Brod :
–  roční období 1. 4. – 31. 10. (1x za 14 dní),  

sudý čtvrtek :
  6. 4., 20. 4., 11. 5., 25. 5., 8 .6., 22. 6., 6. 7.,  

20. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.
–  roční období 1.11. – 31.12. (1x za měsíc),  

první čtvrtek v měsíci:
 2. 11., 7. 12.

Do sběrné nádoby patří : 
–  rostlinný odpad ze zahrad (tráva, listí, kráce-

né větve )
–  zbytky ovoce, zeleniny, jídel včetně potravin 

s prošlou zárukou
– výkaly drobných domácích zvířat

Do sběrné nádoby nepatří: 
– obaly od potravin (plast, sklo, kov)
– maso, kosti, olej z potravin
– uhynulá zvířata

Velkým problémem minulého roku byla pří-
měs směsného komunálního odpadu hlavně 
ve společných kontejnérech v panelové zá-
stavbě. Pokud by se situace i letos opakovala, 
po dohodě se svozovou firmou by sběrné ná-
doby byly staženy.

Samozřejmostí pro občany zůstává využití 
možnosti ukládat odpad ze zahrad na kom-
postárnu v areálu sběrného dvora. 

Odbor ŽP MěÚ Vyšší Brod

Poděkování
SDH Vyšší Brod děkuje všem sponzorům, 

 kteří nás podpořili v konání  
Hasičského plesu, který proběhl 

 17. 2. 2017, a bez nichž by nebylo možné  
tuto akci realizovat.  

Poděkování patří v neposlední řadě 
 i panu Francovi a jeho zaměstnancům, 
 kteří nám poskytli střechu nad hlavou  

a přísun nezbytných komodit. 

Sbor dobrovolných  
hasičů 

 ve Vyšším Brodě
oznamuje, že dne 22. 4. 2017

bude od ranních hodin probíhat  
sběr železného šrotu a nepotřebných  

elektrospotřebičů. 
 

Žádáme občany, kteří chtějí přispět 
 ke sběru, aby připravili materiál 

 na přístupná místa  
ke komunikacím.

Rozvojová strategie MAS rozkvět  
2014 – 2020 byla schválena!
Přehled výzev pro žadatele na letošní rok:

Harmonogram výzev SCLLD MAS ROZKVĚT 2017

Opatření SCLLD (zkrácený název) Programový rámec Alokace výzvy

SOCIÁLNÍ SLUŽBY IROP 13 219 000 Kč

ŠKOLSTVÍ IROP 11 500 000 Kč

PRORODINNÉ SLUŽBY IROP 3 000 000 Kč

PAMÁTKY IROP 4 500 000 Kč

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OPZ 4 900 000 Kč

PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY OPZ 2 900 000 Kč

ZAMĚSTNANOST OPZ 3 265 000 Kč

MIKROPODNIKY PRV 4 000 000 Kč

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ PRV 4 000 000 Kč

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY PRV 6 000 000 Kč

LESNICKÉ TECHNOLOGIE PRV 3 000 000 Kč

CESTOVNÍ RUCH  PRV 6 000 000 Kč

Nyní připravujeme výzvy pro žadatele s termínem vyhlášení na přelomu dubna a května,  
buďte připraveni, přijďte k nám konzultovat Vaše záměry a získejte dotaci!

Více informací a podmínky jednotlivých výzev budeme postupně uveřejňovat na webových  
stránkách www.masrozkvet.cz
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Omán – země vonící dálkou a dobrodružstvím

Foto: archiv autora

Cestovatelské promítání, středa 19. 4. 2017, 18.00, galerie v historické radnici

Chcete poznat Zemi vonící dálkami, mořem a kadidlem? Zemi, která 
sice leží na Arabském poloostrově, ale kde se po dlouhá staletí po-

tkávali s místními obyvateli Portugalci a Angličané na cestách do Afriky 
a Indie? Zemi, kde rostou u moře palmy na plážích s bělostným pískem, 
ale kde se jen o pár kilometrů dál můžete šplhat do stěn kilometr hlu-
bokých slepencových kaňonů s bizardními skalními útvary? Zemi, kde 
leží třetí největší poušť světa, legendární Prázdná čtvrť Rub al Chálí? 
A kde jsou pod jejími písečnými dunami navždy pohřbeny ruiny „arab-
ské Atlantidy“ Wubaru? Zemi, které již dlouhých 45 let moudře vládne 
sultán Qábús bin Sajíd al Sajíd, kde neexistují politické strany, ani par-
lament a kde jsou lidé spokojení? Zemi, která je podle žebříčků OSN 
nejbezpečnější v muslimském světě a 21. nejbezpečnější na světě. 

Základní umělecká škola informuje

Ohlédnutí:
V únoru a březnu proběhla okresní kola sou-
těže ZUŠ – ve hře na smyčcové nástroje, klavír 
a kytaru. 

Okresní kolo ve hře na kytaru pořádala naše 
škola 23. 2. 2017. V sále ZUŠ v Kaplici jsme si 
v příjemné atmosféře poslechli krásné výkony 
žáků a odměnou žákům, porotě i hostům byly 

vyšebrodské koblížky, na které se těší účastní-
ci soutěže z celého okresu. Kytaristé ze třídy  
p. učitele V. Čížka se umístili ve svých katego-
riích takto: 
1. místo Matěj Dušek, 2. místo Anna Jarošová, 
Šimon Šilhan, 3. místo Andrea Petrů. V katego-
rii kytarové duo získali 2. místo Anna Jarošo-
vá a Andrea Petrů, 3. místo Vendula Kajerová 
a Jan Řídel.  

Okresní kolo ve hře na klavír pořádala ZUŠ 
Český Krumlov 26. 2. 2017. 3. místo získali žáci 
ze třídy L. Schwarze Martina Morová a Martin 
Balcar.

Připravujeme:
6. 4. od 17.00 hod.
Třídní koncert pěveckého oddělení HN V. Brod

26. 4. Výchovný koncert pro žáky MŠ V .Brod

Ve druhé polovině dubna budou v MŠ pro-
bíhat talentové průzkumy. Rodiče žáků, kteří 
mají od příštího září zájem studovat v ZUŠ  
– věnujte, prosím, pozornost informacím v MŠ. 
V MŠ budou k dispozici předběžné přihlášky. 
Pokud Vaše dítě má zájem o studium a v MŠ 
se do průzkumu nedostane, budou probí-
hat odpolední talentové průzkumy v týdnu 
od 5.  do 9. 6. Termín bude upřesněn. 

Více informací na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová 

Senioři v Klubu
Po několika měsících, kdy jsme spolu se seniory jezdili na výlety, do divadla apod. jsme se 

opět sešli v Klubu pod kinem. Nálada byla báječná i díky tomu, že jedna ze seniorek slavi-
la své životní jubileum. Ještě jednou gratulujeme! K poslechu i tanci hrál p. Rostislav Veselý, 
jehož muzika zvedla všechny ze židlí a tančilo se až do konce. Také jsme si vzpomněli a minu-
tou ticha uctili památku pravidelného účastníka našich setkání p. Viktora Korcha.

Další setkání senior-klubu bude ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 16hod. Všichni jste srdečně 
zváni a těšte se na nové muzikantské duo – s p. Doubravou bude hrát pí. Marie Plzáková, 
zkušená harmonikářka. 

Jaroslav Zeman
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Členění:
Vedoucí odboru   1
referent odboru  1

Činnosti: 
Vede řízení, vydává rozhodnutí, souhlasy, stanoviska, vyjádření a další 
ve věci státní správy a samosprávy na úseku ochrany přírody a kraji-
ny v souladu se zákonem č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Ve správním území města Vyšší Brod vede řízení a vydává rozhodnutí 
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládá náhradní 
výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě. 
Pro  Vyšší Brod a další obce ve správním území našeho úřadu vykoná-
vá agendu ochrany památných stromů. Úzce spolupracuje s odborem  
vedlejšího hospodářství při údržbě, revitalizaci veřejné zeleně a ta-
ké při nutných zásazích do vodních toků. Spolupodílí se na činnosti 
Komise pro životní prostředí, vyhlašuje a je administrátorem soutěže 
„O nejkrásnější okno“

Statistika práce – ochrana životního prostředí:

Název úkonu, činnosti počet
Rozhodnutí – povolení ke kácení stromů /  
uložení náhradní výsadby 25
Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku 3
Vyhlášení památného stromu a jeho ochranného pásma 0
Revitalizace zeleně 48
Zásahy do vodních toků 32
Kontrola – ovzduší 110
Uložení pokut za neoprávněné kácení 0
Ostatní úkony (souhlasy, výjimky, vyjádření) 220

Ve správním obvodu města Vyššího Brodu vykonává činnost státní 
správy a samosprávy na úseku nakládání s odpady v souladu se zá-
konem č. 185/2001 Sb, o odpadech. Vede evidenci odpadů vyprodu-
kovaných městem Vyšší Brod. Podává hlášení do systému ISPOP a pro 
statistiku. Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu 
s platnou legislativou. Ukládá pokuty za porušení povinností podle 
zákona o obcích a zákona o odpadech. Spolupracuje s Městskou poli-

Informace  
z úřadu

cií na odstraňování černých skládek. Zajišťuje provoz sběrného dvora 
a kompostárny. Spolupracuje se společností EKO-KOM a.s. při třídění 
využitelných složek komunálních odpadů. 

Od roku 2017 odbor zajišťuje pro občany vývoz komunálního odpadu, 
sepisuje smlouvy s novými objednateli, dále má na starosti jednání se 
svozovou firmou, která nám odváží komunální odpad a tříděný odpad. 

Statistika práce – odpadové hospodářství:

Název úkonu, činnosti Počet
Kontrola černých skládek 135
Kontrola nakládání s odpady 230
Uložení pokut za porušení povinnosti podle § 66, 
odst. 1 a § 69 zákona č. 185/2001, zákon o odpadech 0
Uložení pokuty za porušení povinnosti podle § 58 
odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 0

Vedle činnosti související s životním prostředím vykonává odbor také 
pozemkovou držbu města. Vyhotovuje smlouvy týkající se dispozic 
s pozemky města, a to včetně nákupu pozemků. Připravuje kupní 
smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene či 
o zřízení služebnosti, smlouvy o právu provést stavbu s následným 
podáním návrhů na vklad u Katastrálního úřadu. Spolupracuje při za-
dávání geometrickým plánů. Vyhotovuje smlouvy nájemní a smlouvy 
o výpůjčce. Vede evidenci nájemních smluv na pozemky včetně evi-
dence úhrady nájemného z pozemků. Shromažďuje podklady pro pře-
vod státní půdy od Státního pozemkového úřadu a připravuje žádosti 
o převod státní půdy na město.

Statistika práce – pozemková držba:
Název úkonu, činnosti počet
Kupní smlouvy 9
Směnné smlouvy 2
Nájemní smlouvy/ ukončení nájemní smlouvy 38
Smlouvy o výpůjčce 0
Smlouvy o právu provést stavbu 3
Smlouvy o zřízení věcného břemene nebo služebnosti 
 včetně smluv budoucích 24
Lustrace pozemků pro vydání státní půdy 18
Podání žádosti o převod půdy na SPÚ 2

Statistika práce – ostatní:

Název úkonu, činnosti počet
Podklady na jednání RM/ZM 137
Příspěvky do zpravodaje 9
Přidělení čísla popisného nebo evidenčních 11

 (Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ) 

Proč cvičit jógu s dětmi
Současný životní styl vnáší spoustu skrytých nebezpečí do života nejenom nám, ale i našim 

dětem.  Rizika, jako prosezené hodiny u televize nebo počítače, konzumace nezdravých 
jídel, všeobecně málo tělesných aktivit a bohužel i hrozící nebezpečí seznámení se s návy-
kovými a psychotropními látkami již na základních školách může jóga u dětí výrazně snížit 
a změnit do podoby zdravého životního stylu. Jóga podporuje zdravý tělesný vývoj, pomá-
há zmírňovat úzkosti, deprese a zlepšovat různé somatické potíže spojené s těmito stavy. 
Přínosem je zlepšení pozornosti ve škole, s tím související zlepšení prospěchu, ale i chování 
dětí mezi sebou. Posiluje zdravé sebevědomí a pomáhá eliminovat stres. Protahuje a posiluje 
svaly, napomáhá správnému držení těla, udržuje a pomáhá získat zpět imunitu, zkvalitňuje 
a prohlubuje dech. Jóga harmonizuje tělo i duši a cvičení dětem všeobecně velmi prospívá.  

Informace o jarním kurzu jógy:  

začátek kurzu: 10. 4. 2017
konec kurzu: 26. 6. 2017
cena kurzu: děti 480,– Kč, ženy 800,– Kč
počet lekcí: 8+1 nahrazující
časy lekcí: děti 16.30 – 17.15, 
ženy 17.30 –19.00
místo konání: Klub pod kinem, Vyšší Brod
Přihlášky jsou k dispozici u lektorky  
pí. Duškové
(tel.: 724 003 194 nebo přímo v kurzu jógy).



6   Vyšebro dsk ý zpravo daj   dub en 2017

Přítomni: 
PhDr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS, Jaroslav  
Marek, Eva Maštalířová, Ing. Milan Zálešák
Omluveni: Josef Kovačík
Nepřítomni: 

Schválený program:
Zasedání zahájil a dále řídil starosta Ing. Milan 
Zálešák.
1.  Schválení programu zasedání rady města  

p. starosta – navrhl doplnění programu 
o bod č. 14 Zrušení pověření k plnění povin-
ností ze Smlouvy o zajištění zpětného odbě-
ru a využití odpadů z obalů

 
Přijato usnesení č. 2017.55.1.1. (4,0,0,0/4)
rada města
I. schvaluje
rozšíření programu jednání o bod č. 14 – Zruše-
ní pověření k plnění Smlouvy o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů.
II. schvaluje
rozšířený program jednání Rady města jako 
celek.
 
2. Kontrola usnesení RM ze dne 22. 2. 2017.
Přijato usnesení č. 
rada města
bere na vědomí
průběžné plnění úkolů RM ze dne 22. 2. 2017.
 
3. Nabídka využití objektu Těchoraz čp. 35
p. starosta – návrh firmy Apartmány Bohemia 
Vyšší Brod a. s. předložil předseda představen-
stva p. Rendl, tyto návrhy byly předem zaslány 
členům RM.
Radní projednali uvedenou nabídku.

Přijato usnesení č. 2017.55.3.1. (4,0,0,0/4)
rada města
I. bere na vědomí
nabídku společnosti Apartmány Bohemia Vyšší 
Brod a.s. pro využití objektu Těchoraz čp. 35 
pro (1) výstavbu nových bytů a jejich následné 
odkoupení, (2) odkoupení poloviny stavby pro 
byty a (3) odkoupení celého objektu včetně 
pozemků před rekonstrukcí. 

II. konstatuje
že uvedená nabídka se jeví pro Město Vyšší 
Brod nevýhodná.
 
4. Žádost o prominutí dluhu
p. starosta – žádost o prominutí dluhu z nájmu 
pozemků p.p.č. 34/32 a 34/33 v k.ú. Herbertov 
vzniklých za uplynulé období podala pí Jana 
Kubalová, Míru 256, 382 73 Vyšší Brod.

Přijato usnesení č. 2017.55.4.1. (4,0,0,0/4) 
rada města
I. pozastavuje
žádost p. Jany Kubalové, Míru 256, Vyšší Brod 
o prominutí dluhu nájmu z pozemků jako kom-
penzaci za zřízení distribuční soustavy na po-
zemcích p.č. 34/32 a 34/33 v k.ú. Herbertov

II. ukládá
Mgr. Vladimíře Račákové, tajemnici městského 
úřadu, předložit doklady o zřízení distribuční 
soustavy včetně vyčíslení nákladů.
 
5. Žádost o podnájem třetí straně ordinace 
praktického lékaře
p. starosta – MUDr. E. Benc požádal o schválení 
podnájmu ordinace pro MUDr. M. Bencovou. 
Doporučuje schválit podnájem.

Přijato usnesení č. 2017.55.5.1. (4,0,0,0/4)
rada města souhlasí
se zřízením podnájmu ordinace praktického 
lékaře v 2. np. objektu čp. 164 pro MUDr. Marii 
Bencovou, Loučovice 290, IČ: 46622837.
 
6. Schválení propachtování části pozemku 
parc. č. 1181/1 v k.ú. Hrudkov
p. starosta – záměr byl zveřejněn na ÚD 
od 20.2.2017 do 8.3.2017. Jiný zájemce se ne-
přihlásil.

Přijato usnesení č. 2017.55.6.1. (4,0,0,0/4)
rada města schvaluje
Rada města Vyšší Brod schvaluje dle § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, uzavření pachtovní 
smlouvy č. 1/17 mezi městem Vyšší Brod a Šu-
mavskou zemědělskou spol. s r.o., Hněvanov 
24, 382 92 Rožmitál na Šumavě, IČ: 49017497, 
na propachtování části pozemkové parcely 
č. 1181/1 o výměře 2 200 m² v k.ú. Hrudkov 
zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český 
Krumlov, za cenu 2 000, Kč/ ha/ hospodářský 
rok, tj. celkem 440, Kč/rok. Pacht se zřizuje 
na dobu neurčitou.
 
7. Žádost o pronájem nebytových prostor 
v čp. 164
–  p. starosta – MUDr. Brudnová žádá o byt pro 

lékaře, jedná se o prostory, které byly zveřej-
něny na pronájem ordinace.

–  p. Hanzlíček – tyto prostory by byly vhodné 
jako byt pro lékaře, ale doporučuje je prona-
jmout přímo lékaři, který bude na středisku 
ordinovat, popř. pronajmout byt uvolněný 
po MUDr. Brudnové.

–  pí. místostarostka – doporučuje prostory 
v objektu zdravotního střediska ponechat již 
jako nebytové, tj. pro výkon zdravotnických 
služeb.

Usnesení nebylo přijato (0,4,0,0/4)
8. Výpověď nájmu z nebytových prostor 
p. starosta – jedná se o ukončení nájmu nebyto-
vých prostor v objektu čp. 194 s výpovědní lhů-
tou 3 měsíců, prostory budou volné k 1.  7.  2017. 
Výpověď podala nájemkyně pí Ivana Jiraňová, 
Martinkovská 162, 382 73 Vyšší Brod

Přijato usnesení č. 
rada města bere na vědomí
výpověď nájmu z nebytových prostor v objek-

tu č.p. 194 od pí Ivany Jiraňové.
 
9. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 
19/10
p. starosta – jedná se o ukončení nájemní 
smlouvy na část pozemku p.č. 60/2, kterou mají 
v nájmu manželé Petr a Jana Borečtí. Pozemek 
byl již prodán.

Přijato usnesení č. 2017.55.9.1. (4,0,0,0/4)
rada města schvaluje
Rada města Vyšší Brod schvaluje, dle § 102, 
odst. 2, písm. m) zákona č 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších předpisů, dohodu 
o ukončení nájemní smlouvu č. 19/10 ze dne 
27. 10. 2010 ke dni 9. 3. 2017.
 
10. Žádost o pronajmutí nebytových prostor.
p. starosta – žadatelka nepíše konkrétně o jaké 
prostory žádá. Prostory v č. p. 194 budou volné 
až za 3 měsíce. Zatím žádost bereme na vědo-
mí. Žadatelce toto napíšeme, pokud bude mít 
zájem o tyto, může si podat žádost.

Přijato usnesení č. 
rada města bere na vědomí
žádost p. Jitky Řeřichovém bytem Martínkov-
ská 409, Vyšší Brod o pronájem nebytových 
prostor.
 
11. Seznámení s výsledkem hospodaření 
firmy MONTE Vyšší Brod s. r. o. k 31.12.2016.
p. Hanzlíček – výsledek je pro RM informativní, 
bude se projednávat na Valné hromadě firmy 
Monte.

Přijato usnesení č. 
rada města
bere na vědomí
výsledek hospodaření firmy MONTE Vyšší Brod 
s.r.o. k 31. 12. 2016.
 
12. Schválení příspěvku pro TSL na provoz 
letního cyklobusu
pí. místostarostka – doporučuje schválení pří-
spěvku pro TSL. Další partneři projektu jsou: 
podnikatelé, obce Lipenska, dopravní společ-
nost ADPL a Jihočeský kraj

Přijato usnesení č. 2017.55.12.1. (4,0,0,0/4)
 
rada města schvaluje
příspěvek ve výši 20.000, Kč na provoz letního 
cyklobusu pro Turistický spolek Lipensko, IČ: 
0504479, Loučovice 5.
 
13. Doporučení RM pro ZM – zastavení pří-
pravy ÚPO
p. starosta – seznámil s počty námitek a při-
pomínek k ÚPO, které přišly. Arch. Boček slíbil 
do pátku sdělit, jak se s připomínkami a ná-
mitkami spolu s pověřeným zastupitelem vy-
pořádali. Původně jsme počítali s termínem 
ZM 18.4., předtím se má sejít pracovní skupina 
pro ÚPO. Bylo by vhodné, aby se namísto pra-

Zápis z 55. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 8. 3. 2017
od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
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Na poslední bodovačce v nových dresech
Blíží se tři turnaje Mistrovství republiky a je 

nutné doplnit mladým stolním tenistům 
výstroj.

Stáje ještě elegantní černé dresy utrpěly za čty-
ři sezóny značné úhony a tak byly vyměněny 
za černomodrou kombinaci doplněné znakem 
města Vyšší Brod, logem sponzora a na zádech 
k názvu klubu přibyl ještě jeden důležitý nápis. 
CZECH REPUBLIC. To proto, že se naši hráči zú-
častňují i mezinárodních turnajů, tak ať v Evro-
pě vědí, odkud že to vlastně jsme.

Především u děvčat se výkonnost ustálila. Není 
to sice na nějaké velké jásání, ale Eva Pokor-
ná má na republikách účast ve čtvrtfinálových 
bojích snad předplacenou. To potvrdila v Jaro-
měři i ve Vlašimi. Potěšitelné je, že vozí medai-
le alespoň z deblů.

Šárka Procházková si svými výkony udrže-
la jednadvacátou příčku v Čechách a o účast 
na MČR starších žákyň nemusí bojovat na Kraj-
ském přeboru ve Vyšším Brodě. Mezi tím si Šár-
ka zahrála na Mistrovství republiky žen. Evička 
se tohoto nejprestižnějšího turnaje na dopo-
ručení Komise mládeže ČAST nezúčastnila, 
protože v té době, probíhal kemp projektu 
Hledáme budoucí olympioniky, ke kterému se 
váže její povinná účast na něm.  

To talentovaná Mandy Meškánová jde 
od úspěchu k úspěchu. Z Jaroměře si přivez-
la pohár za druhé místo v turnaji B a právo 
účasti mezi nejlepšími 24 hráčkami ve Vlašimi. 
Zde po bezproblémovém postupu ze základ-
ní skupiny narazila v osmifinále na oddílovou 

spoluhráčku Pokornou. Před umístěním 9 – 12 
však smekali všichni ti, kteří vědí, jak je těžké 
se dostat do nejužší špičky.

Desetiletá Petrů se statečně pere s hráčkami 
o jenu až dvě věkové kategorie výš. Jeden 
zápas ve Vlašimi s Šichanovou se však vůbec, 
nepovedl. Navíc ještě před bedlivými zraky 
svazového trenéra Pavla Stefka. Zatím je však 
schopná postupovat z kvalifikace v mladších 
žákyních, což dává šikovné Andrejce do příští 
sezóny solidní umístění na začátek.

Kluci to mají těžší. Dorostenci na republikové 
turnaje letos nejezdí, protože jejich bodovačky 
se hrají ve stejný den, kdy o body bojují mladší 
žáci. Bez dobrého kauče se šestnáctiletí kluci 
na této úrovni ještě neobejdou.

Do A týmu přibyl Petr Vařil. Ten se však potý-
ká s něčím, čemu se v odborné terminologii 
říká: Přílišná závodní úzkost. To je však otázka 
soutěžních zkušeností a z nich vyplívajícího 
sebevědomí. 

V dubnu čeká stolní tenisty pořádně nabitý 
program. Hned první víkend MČR družstev 
starších žákyň a dorostenek. Týden na to, v so-
botu 8. 4. TOP12 na Kontrolním turnaji mlad-
ších žákyň v Hradci Králové kde bude hrát Eva 
Pokorná. Ve stejný den Krajský přebor mlad-
ších žáků ve Strakonicích. Druhý den 9.  dubna 
Krajský přebor starších žáků ve Vyšším Bro-
dě. Na ten si stolní tenisté dovolují pozvat 
všechny příznivce sportu, protože stejně jako 
ve Strakonicích má vítěz soutěže jednotlivců 
startovat na Mistrovství republiky, bez ohledu 

na to, na jakém místě se na žebříčku ČR nachá-
zí. Přijedou jen ti nejlepší a tak bude ve velké 
tělocvičně ZŠ k vidění špičkový stolní tenis.

Aby toho nebylo málo, tak si naši hráči na celé 
Velikonoce odskočí na největší mládežnický 
turnaj v Evropě do rakouského Lince. Pak tý-
den pauza a hned cesta na MČR starších žákyň 
do Hostinného.

V květnu a v červnu se kromě zbylých kraj-
ských turnajů hraje ještě jedno Mistrovství 
republiky, Velká cena Prahy a vyvrcholením 
bude pak Letní olympiáda dětí a mládeže v Ji-
homoravském kraji. Tady budou Jihočeský kraj 
reprezentovat Šárka Procházková, Eva Pokorná 
a Andrea Meškánová.

Tak tedy hodně zdaru. � p.m. 

covní skupiny sešlo na pracovním jednání celé 
zastupitelstvo.
–  p. Hanzlíček – proto jsem navrhoval tento 

bod, nemám z návrhu ÚPO dobrý pocit.
–  p. starosta – mám obavy z textové části, je 

velmi nepřehledná.
–  pí. místostarostka – nemám z ÚPO dobrý po-

cit, vrátila bych se zpátky k vytvoření nového 
návrhu ÚPO

–  p. starosta – navrhnout zastupitelstvu pře-
hodnotit postup při pořizování ÚPO. Arch. 
Boček navrhoval svolat pracovní skupinu

–  p. Hanzlíček – navrhuje doporučit ZM, aby 
se práce na tvorbě ÚPO pozastavily do doby, 
než bude ZM seznámeno se změnami funkč-
ního využití ploch v návrhu nového ÚPO 
oproti stávajícímu ÚPO, vč. textových částí. 
Dále navrhuje pořídit změnu ÚPO č. 6 u jiné-
ho pořizovatele a zpracovatele.

Přijato usnesení č. 2017.55.13.1. (4,0,0,0/4)
rada města
I. doporučuje
Zastupitelstvu města pozastavit práce na tvor-
bě ÚPO do doby, než bude ZM seznámeno 
se změnami funkčního využití ploch v návrhu 
nového ÚPO oproti stávajícímu ÚPO, vč. tex-

tových částí.
II. doporučuje
vypovězení smluv na pořízení a zpracování 
změny ÚPO č. 6 a objednání změny ÚPO č. 6 
u jiného pořizovatele a zpracovatele.
  
14. Zrušení pověření k plnění povinností ze 
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů

Přijato usnesení č. 2017.55.14.1. (4,0,0,0/4)
rada města ruší
pověření Firmy Technické služby Kaplice s.r.o., 
Bělidlo 180, 382 41 Kaplice, IČ: 63907992 k pl-
nění závazků Města Vyšší Brod vyplývajících ze 
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů ze dne 17.4.2014 uzavřené me-
zi Městem Vyšší Brod a společností EKO-KOM, 
a.s., ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 4. 2014.
  
15. Různé
p. starosta – seznámil se žádostí o finanční pří-
spěvek na vydání knihy – Šumavský děs o který 
požádal p. Václav Votruba, autor knihy
–  p. Hanzlíček – dotaz, zda se v ul. Dřevařská, 

u vjezdu k výstavbě Pod Vodojemem zruší 
stávající parkovací místa

–  pí. tajemnice – doporučuje zjistit v rámci kon-
trolního dne u projektanta, zda by se nedalo 
parkování vyřešit

–  p. Marek – požadavek o umístění kontejnerů 
na tříděný odpad na Lachovicích

–  p. tajemnice – uloží p. Krahulcovi prověřit 
možnost umístění kontejnerů v této oblast.

–  p. Marek – upozornil na špatný vzhled a stav 
zahrádek nad léčebnou, doporučuje zjistit, 
zda se s nimi dá něco dělat

Přijato usnesení č. 2017.55.15.1. (3,1,0,0/4)
rada města
schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2.000, na vydání kni-
hy Šumavský Děs pro Václava Votrubu, Lidická 
68, 370 01 České Budějovice.
 
Vysvětlivka:
v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), 
a = počet hlasujících pro, b = počet hlasujících 
proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d 
= počet těch, kteří nehlasovali, x = počet přítom-
ných členů.

55. schůze rady města byla ukončena  
v 19:45 hod. 
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SKI Vyšší Brod opět na bedně

Když se před dvěma roky tři naše mladé zá-
vodnice rozhodli, že dále už závodit nebu-

dou a jednu závodnici nám přebral oddíl z Lip-
na nad Vltavou, nevypadalo to se závodním 
lyžováním v našem oddíle dobře. Jediné co 
běželo dále bylo cvičení v tělocvičně a pomalu 
jsem přemýšlel o zrušení oddílu. Nové tváře se 
neobjevili a zdálo se, že o lyžování ve Vyšším 
Brodě nemá nikdo zájem. V loňské sezoně jsem 
se pokusil udržet v povědomí závodní lyžování 
aspoň vystoupením na náhradě za závody Ma-
sters. Ty se mi sice nepovedli, ale byl jsem oslo-
ven rodiči od jedné malé dívčiny o možnosti 
závodního lyžování.

A zde začíná nový příběh. Na dívčinu a její do-
vednosti jsem se byl podívat a ačkoli toho 
mnoho neuměla jsem se rozhodl tuto dívku 
i s rodiči do oddílu přijmout a začít s trénin-
kem. A to i přes to, že nepocházejí z našeho 
města a přípravu mimo zimu si budou muset 
provést sami jen dle mých instrukcí. 

Foto: SKI Vyšší Brod.

Foto: Aqualung club

Bad Schallerbach a činnost Aqualung clubu
Dne 3. 2. 2017 zorganizoval Aqualung club – 

klub sportovního potápění ve Frymburku 
celodenní zájezd dětí do lázní Bad Schaller-
bach v Rakousku, kterého se zúčastnilo 59 dětí. 

Na podzim jsme vyřídili všechny formality a se-
hnali lyžařské vybavení. Není jednoduché se-
hnat dobré lyže a boty, pokud nechcete utrácet 
velké peníze. Navíc si materiál musí tak zvaně 
sednout a i to vyžaduje určitý čas. Toto se la-
dí během tréninků na sněhu. Dobré je, když 
se jedná už o zkušeného lyžaře, ale v našem 
případě se jednalo o začínající lyžařku, která 
zákonitě nebyla schopna vyjádřit své pocity 
z chování lyží a bot. Vždyť ještě před rokem 
lyžovala na poměrně krátkých vypěnovaných 
lyžích a najednou se měla postavit na závodní 
speciály. Teprve v polovině ledna jsme měli 
k dispozici výbavu, na které se dalo lyžovat.

Naše závodní činnost začala obřím slalomem 
na ski campu, který se konal na Lipně. V této 
době lyžařská výbava ještě nefungovala a tak 
s konečným desátým místem ze třinácti klasi-
fikovaných závodnic jsem byl spokojen. Méně 
spokojen jsem byl s časovým odstupem od ví-
tězky v kategorii ,,mojí '' svěřenkyně. Bylo jasné, 
že s materiálem musíme něco udělat a zdá se, 
že se nám to povedlo.

Dalším naším počinem bylo vystoupení na Kra-
molínském obřáku. Zde se v sobotu závodilo 
ve slalomu obřím a v neděli ve slalomu speci-
ál. Tento závodní víkend se dal už považovat 
za docela úspěšný. Vždyť šesté místo v obřím 
slalomu a časové ztrátě z obou kol, která byla 
podstatně nižší, než byla ztráta před tím na Ski 
campu na jedno kolo, způsobilo o nás docela 
slušný zájem. V neděli se pak jel slalom speciál 
a pro Lenku první stupně vítězů. Třetí místo 
bylo dobrou odměnou za píli a čas, který jsme 
trénování věnovali.

Předposlední víkend v únoru jsme se opět 
na Lipně pustili do klání se soupeři. A to na zá-
vodech série Masters. Tentokrát jsem s Len-
kou závodil i já. V dospělých kategoriích se 
sjeli závodníci z celé republiky. Boj o medaile 

byla proto velká výzva. V sobotu se závodilo 
ve dvou disciplínách. V obřím slalomu a sjezdu. 
Z obřího slalomu jsme shodně oba dva vyšli 
úplně stejně. Těsně pod stupni vítězů. Pro  Len-
ku další posun směrem vzhůru. Mě medaile 
utekla o šestnáct setin sekundy, kdy v druhém 
kole jsem zajel třetí nejlepší čas. 

V podvečer se jel sjezd a Lenka vybojovala pro 
náš oddíl další kov. Třetí místo určitě nikdo ne-
čekal. V mém případě se jednalo o boj s větrný-
mi mlýny. Téměř všichni soupeři byli vybaveni 
sjezdovými speciály a proti takovým lyžím jsem 
na obřačkách neměl žádnou šanci. Vždyť sjez-
dová lyže může být až o deset procent rychlejší 
než lyže na obří slalom. Přesto jsem dokázal 
i některé tyto závodníky porazit a obsadil jsem 
konečné šesté místo. Na obřačkách absolutně 
nejrychlejší.

V neděli jsme pak závodily ve slalomu speciál. 
Na Lence se projevila nezkušenost, ale šesté 
místo jako neúspěch nepovažujeme. Pro změ-
nu mě se povedl reparát za obří slalom a z pře-
hledem vybojoval bronzovou medaili.

Náš oddíl po jednoročním půstu opět dává 
o sobě vědět. O tom, že odvádíme v trénincích 
dobrou práci si všímají další rodiče s dětmi 
a byli by rádi, kdybychom je k sobě přibrali. 
Z holčičky, která ještě před rokem sotva sjela 
mírnější sjezdovky na Kramolíně se stává zá-
vodnice, které si všímají i ty nejlepší holky, proti 
kterým závodí. Těší mě, že zájem o lyžování 
přišel i z našeho města. Snad se podaří a příští 
zimu bude svým soupeřům nahánět strach  
i rodilý Vyšebroďák.

Pokud jste lyžařští fanoušci a chtěli by jste se se 
svými dětmi k nám přidat budeme rádi.

Za SKI Vyšší Brod Karel Lavička. 

Za vstupné a za dopravu dětí autobusem, za-
platil Aqualung club 40 tisíc korun. Zájezd je 
pro děti pořádán každý rok a představuje pro 
každého z nich odměnu za poctivý přístup 
k tréninku. Výcviku se každoročně účastní ví-
ce než 80 dětí a probíhá každé úterý a každou 
sobotu v bazénech Wellnes Frymburk, Lip-
no nad Vltavou a České Budějovice. Návštěva 
lázní Bad Schallerbach se všem dětem moc 
líbila a z ohlasů vyplynulo, že se již těší na tu-
to mokrou odměnu i příští rok. Myslím, že 
motivací pro děti není jen výlet, ale i samotný 
výcvik, který probíhá pod vedením našich 
zkušených instruktorů z Frymburka, Vyššího 
Brodu, Lipna nad Vltavou a Loučovic. 

V současné době, běží v našem klubu projekt 
„Mladý sportovec – ke zvládnutí krizových 

situací“, který vedle lásky k vodě a plaveckých 
a potápěčských dovedností v dětech rozvíjí 
schopnosti řešit krizové situace. Tento projekt 
je ve své konečné fázi a máme jej zcela zapl-
něn a další děti do tohoto projektu již nepři-
bíráme. Na Listopad 2017 připravujeme další 
projekt ve výcviku dětí a to „Mladý sportovec 
– záchranář“, ve kterém ještě není naplněná 
kapacita možných účastníků. Prosíme proto 
rodiče i děti, kteří by měli zájem, přihlaste se 
včas, kapacita projektu je 60 dětí. 

Přihlášky je možné podávat u Miloše Boháče 
tel.: 777 788 630  
nebo email: bohacmilos@gmail.com 

 Ing. Jan Štěpán
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Bowlingoví borci z brodu

Foto: archiv Libora Staňka

Zimní turnajové období mají bowlingoví borci za sebou. Z výsledko-
vých tabulek je bohužel  patrné, že to bylo období dosti nevyrovna-

ných výkonů. Radost ze hry to však nikomu nevzalo. Snad s jarním slun-
cem přijde partičce bowlingářů ve složení Ludvík Furik, Ivan Antalík, Libor 
Staněk a Pavel Hron, přesnější muška a začne se opět dařit.

Po loňských úspěších jakoby v zimě navlhl našim borcům střelný prach. 
Tak se to ve sportu někdy stane. Je třeba něvěšet hlavu a pustit chmury 
do jarního kola z hlavy. Budeme jejich výkonnost i nadále bedlivě sle-
dovat. Po ukončení jarního kola můžeme opět bilancovat. Zatím ostrým 
hochům s koulema držíme palce.

11.1. CAMPUS CUP – České Budějovice
Ivan Antalík – 16 místo,  17 bodů, nejvyšší nához  202,  průměr 168,17
Pavel Hron – 28 místo, 5 bodů, nejvyšší nához  178, průměr 147,25

15. 1. HLUBOKÁ CUP – NORMÁL
Libor Staněk – 5 místo, 24 bodů, NN 211, průměr 168,75
Ivan Antalík – 7 místo, 22 bodů, NN 179, průměr 159
Pavel Hron – 14 místo, 15 bodů, NN 202, průměr 144,5

5. 2. HLUBOKÁ CUP – DEVÍTKA
Pavel Hron – 11 místo, 14 bodů, NN242, průměr 184,75
Ivan Antalík – 15 místo, 10 bodů, NN 280 (osobní rekord), průměr167,75
Libor Staněk – 23 místo, 2 body, průměr 180,80  Nepostoupil dál v turnaji

15. 2. CAMPUS CUP – České Budějovice
Pavel Hron – 11 místo, 27 bodů, NN 191, průměr 161,5
Libor Staněk – 13 místo, 26 bodů, NN 205, průměr 179,17
Ivan Antalík – 32 místo, 7 bodů, NN 178, průměr 154,75

5. 3. HLUBOKÁ CUP – NORMÁL
Ludvík Furik – 15 místo, 9 bodů, NN 192, průměr 157,78
Pavel Hron – 16 místo, 8 bodů, NN 231, průměr 163,56
Ivan Antalík – 20 místo, 4 body, NN 178, průměr 154,60

12. 3. MISTROVSTVÍ REGIONU JIŽNÍ ČECHY –  HLUBOKÁ
Muži výkonost 190
Libor Staněk – 7 místo, náhozy: 122, 152, 170, 138, 157, 115, průměr 139,50
Muži výkonost 165
Ludvík Furik – 2 místo, náhozy 150, 166, 183, 184, 146, 181, průměr 168,33
Ivan Antalík – 11 místo, náhozy 142 ,116, 132, 137, 191, 133, průměr 141,83
Pavel Hron – 13 místo, náhozy 160, 130, 139, 137, 121, 150, průměr 139,50

15. 3. CAMPUS CUP – České Budějovice
Libor Staněk – 8 místo, 36 bodů, NN 213, průměr 186,25
Pavel Hron – 19 místo, 25 bodů, NN 203, průměr 167,83
Ivan Antalík – 28 místo, 16 bodů, NN 191, průměr 164,75

18. 3.  Turnaj v Táboře – Bowling Sojčák
Ivan Antalík – 28 místo, Libor Staněk – 34 místo – nepostoupili do dalšího 
kola � kt

Návrh nového územního plánu byl veřejně projednán

Už téměř před dvěma lety se Vyšebrodští poprvé sešli, aby řešili 
návrh nového územního plánu (ÚP). V této době teprve vyjadřovali 
svá přání, kreslili do slepých map hodnoty, kterých si váží, a na-
opak v čem vidí problém. Nyní je na světě návrh nového územního 
plánu, který byl veřejně projednán 24. února 2017.

Návrh nového územního plánu města představili pořizovatel ÚP 
Ing. architekt Radek Boček spolu s Ing. architektem Martinem Jí-
rovským víc jak padesátce přítomných. Veřejného projednání se 
zúčastnili jako občané Vyššího Brodu, tak zástupci města Vyšší 
Brod, zástupci dotčených orgánů nebo zástupci různých právnic-
kých osob.

Po veřejném projednání ÚP běžela týdenní lhůta, během které  
bylo možné ještě k návrhu podat námitky a připomínky. Během 
této doby bylo úřadu doručeno 11 připomínek, 4 stanoviska  
dotčených orgánů a 44 námitek. V současné době pracuje pořizo-
vatel ÚP s určeným zastupitelem Robertem Ouředníkem na jejich 
vypořádání.

V procesu zveřejňování návrhu ÚP ale došlo k chybě. Jeho poři-
zovatel nedodal ke zveřejnění hodnocení SEA (hodnocení vlivů 
koncepčních dokumentů a územních plánů na životní prostředí), 
které pak následně ani nebylo projednáno v rámci veřejného pro-
jednání.  Pokud by se v současnosti pokračovalo dál v pořizování 
nového územního plánu, došlo by k porušení stavebního zákona. 
Tato chyba bude napravena tak, že dojde znovu k veřejnému pro-
jednání, ve kterém se bude možné znovu k návrhu vyjádřit a jeho 
součástí bude i hodnocení SEA. Informace o veřejném projednání 
budou opět zveřejněny pomocí všech informačních kanálů města 
v následujících týdnech. 
 jstr

Foto: město Vyšší Brod / J. Straka

tvorba  
nového územního 
  plánu města
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Podběl lékařský.

Plicník lékařský.

Jak se léčí pampeliškou aneb rostlinky 
naši spojenci 

Začíná duben a v přírodě rychle přibývá by-
linek, které si můžeme nasbírat a mít z nich 

radost a užitek.

Při sběru bylin je vhodné dodržet několik 
pravidel:
• sbíráme byliny, které s jistotou poznáme
•  je dobré znát nejvhodnější dobu sběru kon-

krétní bylinky, jak v průběhu roku, tak i bě-
hem dne

•  byliny nesbíráme do igelitových sáčků (mo-
hou se zapařením znehodnotit) – sbíráme 
do proutěných košů, papírových či plátěných 
sáčků

•  vyhledáváme čisté prostředí – nesbíráme 
byliny z chemicky ošetřených ploch, v těsné 
blízkosti průmyslových oblastí, rušných silnic 
apod.

•  důležité je pamatovat na ekologii a zacho-
vání druhu rostlin – netrháme příliš mnoho 
od žádné rostliny, na místě vždy ponecháme 
část rostlinek pro její další množení, rostliny 
nevytrháváme s kořeny, část kvetoucích rost-
lin ponecháme pro včely

•  je dobré sběr některých rostlin předem ověřit, 
protože některé druhy rostlin jsou chráněné

•  nesbíráme rostliny poškozené, nahnilé, barev-
ně změněné nebo napadlé škůdci

Bylinky můžeme použít čerstvé nebo si je na-
sušit do zásoby. Sušení bylin je dobré věnovat 
velkou pozornost, protože právě při sušení se 
z velké části rozhoduje o výsledné kvalitě. Byli-
ny sušíme ve stínu, v dobře větraném prostoru. 
Po kvalitním usušení dbáme i na uskladnění 
bylin.

Každou bylinu skladujeme zvlášť, v samostat-
ném a dobře těsnícím balení, v suchu. Obaly 
označíme jménem byliny a rokem sběru. Velmi 
vhodné jsou pro uskladnění tmavé skleněné 
nádoby.

Duben je na sběr bylin již bohatý. Sbírat může-
me kvetoucí nať plicníku lékařského, květ pod-
bělu  léčivého, list břízy, kořen lopuchu, květ 
prvosenky jarní, list brčálu menšího (barvínek), 
květ sedmikrásky chudobky, rdesno hadí ko-
řen, květ hlohu a mnoho dalších bylin.

V dubnu jsou v našem těle nejvíce přetíženým 
orgánem játra a je dobré na ně myslet. Může-
me pít čaje na podporu jater a látkové výměny. 
Tyto čaje bývají na chuť hořké, protože obsa-
hují byliny se zvýšeným obsahem hořčin, které 
nám v tomto období dělají velmi dobře. Vhod-
ná bylina do těchto směsí je například vachta 
trojlistá, hořec žlutý či pelyněk. A také připomí-
nám velmi známou bylinu vhodnou pro naše 
játra a tou je ostropestřec mariánský, jehož 
namletý plod můžeme velmi jednoduše užívat.

V přírodě začíná růst mnoho tzv. plevelů, které 
jsou starobylými léčivkami. Jednou z těchto 
rostlin, kterou nemají rádi zahrádkáři, je bršlice 
– kozí noha (Aegopodium podagraria). Bršlice 
je trvalka s 50 – 100 cm vysokou lodyhou, jed-
nou až dvakrát trojčetnými listy a bílými květy 
ve složených okolících. Je to rostlina, která se 
velmi horlivě vegetativně rozmnožuje a doká-
že rychle ovládnout zahradu. Její kořeny se při 
vytrhávání lámou a z úlomků vyrostou další 
rostliny. Bršlice je prastará léčivka, která podpo-
ruje trávení, je silně močopudná, vylučuje z těla 
kyselinu močovou, je vhodná při dně, revmati-
smu, čistí močové cesty a ledviny a má mnoho 
dalších ctností. Bršlici můžeme využít také jako 

jarní bylinu a její čerstvé mladé listy zařadit 
do našeho jídelníčku. Mladé listy jsou velmi 
chutné a obsahují velké množství vitamínu C, 
karotenoidů, minerálů a mnoho dalších zdraví 
prospěšných látek.  Podporují látkovou výmě-
nu, uvolňování kyselých usazenin z těla – po-
máhají odkyselit organismus, pomáhají klou-
bům. Jsou výborné pro regeneraci organizmu 
po zimě.

Listy bršlice si můžeme obložit chléb s máslem, 
přidat do tvarohové pomazánky, do polévky, 
salátů,  zeleninových mixů a jistě najdete mno-
ho dalších nápadů.

Takže pokud vás na zahrádce trápí bršlice jako 
vytrvalý plevel, prostě ji snězte. Mladé listy mů-
žete jíst  od jara do podzimu. Pokud vám bršli-
ce přeroste, posekejte ji srpem a ona vyžene 
mladé chutné listy. Začněte tedy hned s jarem. 
Udělá to vám i zahrádce velmi dobře. 

Iveta Podhradská
(více se o bršlici se můžete dozvědět  

na stránkách www.zememama.com.)Bršlice kozí noha.

Sbírka víček pro Johanku ukončena
Touto cestou bychom chtěli všem víčkosbě-

račům moc poděkovat a zároveň tuto akci  
– Víčka pro Johanku ukončit. 
 
Za čtyři roky trvání této akce jsme díky Vám, 
nasbírali neuvěritelných 10.000 kg víček.  
1 kg víček = 6 Kč.To znamená, že celková část-
ka činí něco kolem 60.000 Kč, z těchto peněz 
byl Johance uhrazen celý jeden speciální pro-
gram v Klimkovických lázních – Klimtherapy.

Johanka tento program absolvovala celkem 
šestkrát, vždy se dostavil větší či menší po-
krok. Někteří z Vás jí na lázně přispělo přímo 
finančním obnosem.Vám všem bychom rádi 
poděkovali za vaši podporu a ochotu pomá-
hat. 

Děkujeme Žižkovi.
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S divočinou Vltavy: bobři a bagry
V předjarním čase letošního roku jsme mohli na Vltavě v Loučovicích 

pozorovat mnohé horečné činnosti při kácení a mýcení pobřežních 
stromů...

Po téměř dvou stoletích se k mohutnému meandru řeky vrátili bobři 
evropští – zruční tesaři šumavské Divočiny. Při podvečerní procházce, 
od kostela sv. Prokopa přes most ke Svatému Ondřeji, můžeme ještě 
dnes spatřit odhodlanou bobří partu, vyplouvající pokračovat ve své ne-
únavném a trpělivém budování pevných vodních hrází a nedobytného 
říčního hradu. Tak bobrům velí odvěký Řád Přírody... Současně s bobry 
vyrazilo Povodí Vltavy – závod Lipno s těžkou technikou do boje se zdra-
vými olšemi, vrbami, osikami a javory. Po několikadenních urputných 
bojích jednotek bagrů a traktorů s Přírodou zůstaly na obou březích řeky 
desítky rudých pahýlů vzrostlých stromů, ronící jarní mízu do peřejí tají-
cího sněhu z Rio-Lipno...

Na zmíněném výjevu z jarní přírody našeho malebného regionu s červe-
nou růží ve znaku můžeme dokumentovat probíhající zápas o budoucí 
podobu národních parků naší země, který se odehrává na půdě Posla-
necké sněmovny ČR (Zákon o Národních parcích ČR). Na jedné straně po-
litického kolbiště stojí šiky nejrůznějších lobbistických či developerských 
uskupení, kterým jde především o vyždímání komerčního potenciálu 
Šumavy. U nás v regionu můžeme zmínit Svazek obcí divoká voda Lou-
čovice, jehož záměrem je komercionalizovat Čertovy proudy pro adre-
nalinové vodní radovánky. Na druhé straně bitevního pole, a věřte, že 
tu i jiskry i třísky létají, najdete příznivce myšlenky, že je povinností naší 
společnosti zachovat poslední ostrovy volné a neponičené šumavské 
přírody pro generace, které po nás přijdou. V našem historickém regionu 
jsou to podle mého mínění lidé, kteří hájí čest romantických Čertových 
proudů Vltavy ve zmíněné kauze Divoká voda Loučovice.

Buďte prosím na straně bobřích stavitelů i stříbropěnné Vltavy – pomozte 
ochránit jedinečnou a magickou tvář prastaré Šumavy. Krásné jaro, přá-
telé Přírody! 

S Divočinou Vltavy učitel Jaroslav Jonáš Foto: Jaroslav Jonáš
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Vítejme jaro,  
vítejme Velikonoce,  
vítejme nové perspektivy

Jak pro křesťany, židy, ostatní náboženství či ateisty jsou 
Velikonoce krásným svátkem oslavující znovuzrození jak 

duchovní, tak přírody a vznik nových nadějí.

Základní barva vajec darovaných při výslužce byla dlou-
há léta jenom červená, v dnešní době se koleduje o vejce 
všech barev. Vibrující energie života – sáhněte po červené, 
chcete-li zvýšit produktivnost mysli – vezměte vejce zelené, 
modré ve Vás probudí zdravé emoce a žlutá či zlatá nazna-
čují, že vyrovnaný život nemůže existovat bez duchovna  
a přináší naději nových vizí a splněných přání. 

Vaše Lenka Schwarzová, starostka

Už v loňském roce kroky našich návštěvníků 
směřovaly nejen napříč historickou expo-

zicí, ale velmi přitažlivým cílem se stala také 
věž Jakobínka, která se nyní celá skrývá pod 
dřevěným lešením. Laická i odborná veřejnost 
má možnost sledovat zcela mimořádný ex-
periment, resp. využití středověkých staveb-
ních postupů a technologií při obnově věže. 
Práce probíhají ručně, bez použití současné 
techniky, stavební hmoty jsou dopravovány 
dobovým zdvihacím zařízením, které je po-
háněno pouze lidskou silou. V letošním roce 
bude navíc instalován dřevěný otočný jeřáb, 
který byl pro středověké stavitele skutečným 
technickým pokrokem.

I letos budou v rámci rekonstrukce věže pro-
bíhat také didaktické programy pro školy, 
kde si žáci a studenti vyzkouší využití fyzi-
kálních zákonů v praxi, tak jak jich využívali 

někdejší stavebníci. Navíc budou pro zájemce 
připraveny komentované prohlídky z lešení 
věže s Mgr. Petrem Pavelcem PhD. – ředitelem 
územní památkové správy Národního památ-
kového ústavu v Českých Budějovicích, který 
je zároveň duchovním otcem celého experi-
mentu.

Do hlavní části sezóny vstupujeme už v sobo-
tu 1. dubna. Své síly však směřujeme zejména 
do letních měsíců, kdy vedle tří prohlídkových 
okruhů nabídneme také množství kulturních 
programů pro děti i pro dospělé. A v průbě-
hu letních prázdnin se výstavou „Rytířský sál  
– příběhy vepsané do zdí“ připojíme k projek-
tu Národního památkového ústavu Rok rene-
sanční šlechty.

Všechny informace nejen o kulturní nabídce 
hradu, nejdete na našich webových stránkách 
www.hrad-rozmberk.eu.

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za celý tým hradu Rožmberk Vám přeje hezké 
jarní dny Andrea Čekanová

Věž Jakobínka – výjimečný  
stavební experiment pokračuje
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Blahopřání 
V dubnu  slaví své životní jubileum pan Ladislav Kudera. Přejeme hodně štěstí a zdraví.  

Město Rožmberk nad Vltavou

Oslava RPŽ aneb růže pro ženy  byla báječná. Všichni se dobře bavili a atmosféra byla nadmíru příjemná. V LAR CAFE příště nashledanou.
Foto: Daniela Fröstlová

Dobrovolné hasiče ze SDH Rožmberk  
– Přízeř čeká letos slavnostní vysvěcení no-

vé hasičské zbrojnice dne 13. 5. 2017 ve 13:00 
hodin v Přízeřu.

Dobré slovo hasí hněv, jako voda oheň.
Sv. František Saleský

Všichni jste srdečně zváni

•  V roce 2016 se hasiči zúčastnili školení stroj-
níků a velitelů, zasahovali u nepříjemných 
událostí (únik oleje, zásyp oleje na náměstí 
v Přízeřu, požár sena Lomský Dvůr, likvidace 
stromů, plnění nádrží, požár Větřní) a pomá-
hali občanům Rožmberka či Přízeřu (např. 
čištění vodojemu).

•  Dovybavení jednotky 30. 1. 2017 analogová 
radiostanice – dar od Jihočeského kraje

Co jste hasiči, co jste dělali?

Ani malí milovníci společenského života nepřišli v Rožmberku zkrátka. Maškarní ples se vším všudy – diskotéka, soutěže, dárky, studený bufet  
a krásné prostředí hotelu Růže. Foto: Daniela Fröstlová

•  Úspěšná podaná žádost u ČEZu – nákup 
2 ks majáku SERENA a aku nabíječka Bosch  
(březen 2017)

Děkujeme hasičům, Jihočeskému kraji 
a ČEZu. 
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Č T E N Á Ř S K Ý  K O U T E K

Přeji příjemné čtení z dubnových nových 
knih.

R. Ouředníková

komiksy:
Lomová Lucie – Anča a Pepík 1 a 2
Šámal Zdeněk – Prokletí
Pearson Luke – Hilda se vrací
Bob a Tom

příběhy:
Kosková Lenka – Ondráškova abeceda
Jak se má Anička učit číst, když písmena ve sla-
bikáři poskakují? Bráška Ondrášek chce pomo-
ci, proto si jedné noci na slabikář tajně posvítí. 
Stane se, co neplánoval – slabikář ho pohltí.

Matějovský Bohumil – Čuňa Zulu
Vítězný rukopis literární soutěže nakladatelství 
Albatros o nejlepší humorný příběh pro děti.

Karlík Zdeněk – Poddan a Čmuchal
Poddan a  Čmuchal. Co jsou zač? Vidí je malé 
děti, protože jim nikdo nevysvětlil, že něco ta-
kového neexistuje. Pojďte se s  nimi seznámit 
a prožít s nimi nějaká ta bláznivá dobrodružství.

Milan Peter – Myšáci na výpravě
Myšáci Tomík a Otík jsou dva malí rošťáci, kteří 
bydlí za skříní v obýváku u Rambousků. Nejra-
ději by však odcestovali a poznali nová zajíma-
vá místa. Jak asi dopadne jejich první výprava?

Juráčková Lenka – Kam zmizela Anna?
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s  úklidem 
v domě, který rodina nedávno koupila. Dům je 
starý a bude potřebovat mnoho oprav, má však 
v sobě cosi tajemného!?

Weiniger Ruth – Eliášovy příběhy
Výběr z biblických příběhů o proroku Eliášovi.

Galánová Ana – Úkol pro Mondraga
Sedmé pokračování knihy Dračí srdce.

Lloyd T.B. – Tajemství modré víly
Agáta není jen tak ledajaký poník. Její nos cítí 
na dálku kdejakou nekalost a nebezpečí. Betty 
už ví, že když Agáta zavětří, schyluje se k něja-
kému dobrodružství.

Butler Dori – Strašidelná knihovna
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Jednoho 
dne přijde silný vítr a odvane ho pryč od jeho 
rodiny. Co se s ním děje pak, se dočtete v knize.

Dahl Roald – Prevítovi
Pan Prevít a paní Prevítová jsou neskutečně od-
porní. Páchnou, protože se vůbec nemyjí, háda-
jí se a provádějí si všelijaké naschvály. A navíc 
nesnášejí děti. Už je ale na čase, aby jim dal ně-
kdo nepamětnou.

Brodecká Lenka – Hledá se hvězda
Dobrodružná pohádková detektivka. „Romá-
nek o  zločinu a  lásce“ pobaví čtenáře všeho 
věku.

Langer František – Bratrstvo bílého klíče
Bratrstvo bílého klíče je tajný spolek prožívající 
v opuštěné zahradě romantická dobrodružství, 
po jakých touží každý správný kluk nebo holka.

Schwabová Victoria – Můj anděl strážný
Třetí pokračování osudů mladé Arie.

Rašková Lucie – Samota není zlej
Kniha vypráví příběh jednoho roku života Péťi, 
který se s rodiči přestěhoval na venkov. Jelikož 
je tatínek námořní kapitán, tráví Péťa většinu 
času s maminkou a babičkou.

Solbergová Audhild – Superkrávy a  moře 
trapasů 
Na Anne Beu a Nilse se usmálo štěstí. Sice po-
řád ještě nepatří k nejoblíbenějším sedmákům, 
ale přinejmenším již nejsou sami. Být odlišný 
není zločin!

Horáková Pavla – Hrobaříci a Hrobaři 
Touto knihou se uzavírá trilogie, v níž pětičlen-
né bratrstvo pátrá po zločinech a záhadách sa-
hající hluboko do minulosti.

Charbonneau Joelle – Univerzita výimečných
Druhé pokračování nese název „Zrada“.

Roth Veronica – Čáry života
Ve  světě, kde vládne násilí a  právo silnějšího, 
kde mnozí trpí, má každý člověk zvláštní dar. 
Akos a  Cyra jsou pro ten svůj zneužíváni. Do-
káže si Cyra s Akosem navzájem pomoci nebo 
přinese jeden druhému zkázu?

pro dospělé:
Granger Ann – Bláto a mršiny
Lucas Burton nesnáší venkov. Nevidí v něm nic 
jiného než bláto, hnůj a  mršiny. A  to ještě ani 
neví, jak moc se blíží pravdě.

Ingelmann – Sundberg Catharina – Loupež 
bez cavyků
Ligu důchodců nikdo nezastaví. 

Kepler Lars – Lovec králíků
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou 
ostrahou. Po vraždě jednoho ze švédských mi-
nistrů policie potřebuje, aby jí pomohl vypátrat 
a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další 
vraždy v politických kruzích. 

Jirotka Antonín – Ďáblovo hnízdo a jiné de-
tektivní povídky
Práce v malé soukromé detektivní agentuře má 
jednu nevýhodu – nelze totiž nijak ovlivnit po-
čet nových případů. 

Francis Dick – Nervy
Další z detektivních příběhů z dostihového pro-
středí tohoto autora.

Minier Bernard – Zkurvenej příběh
Autor zavede čtenáře na sever od Seattlu, kde 
se táhne řetězec jen trajektem přístupných ost-
rovů, tři sta šedesát dní v roce obklopených ml-
hou, kde každý zná každého. Na jednom z nich 
žije teprve šestnáctiletý Henry. Ten se po vraž-
dě jeho přítelkyně dostane do centra pozornos-
ti všech obyvatel, kteří na ostrově žijí. Je právě 
on pachatelem vraždy? 

Smith Wilbur – Predator
Za  smrt manželky Hectora Crosse jsou odpo-
vědni dva muži, jeden z nich je mrtvý, ten dru-
hý je psychopat Johny Congo. Jen zabít Crosse 
mu nestačí. Cross musí trpět.

Dubnová beseda
Městská knihovna ve Vyšším Brodě pozva-

la jako svého hosta fotografa Vladislava 
Hoška, který je známý svými fotografiemi 
Šumavy. Přijměte proto pozvání na promí-
tání, které nese název ŠUMAVA ČAROVNÁ 

a které bude obohaceno fotografiemi 
z Nepálu.  

Sejdeme se v Klubu pod kinem  
v úterý 11. dubna v 18 hodin.
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Bryndza Robert – Noční lov
Erika Fosterová je přivolána k vraždě. Oběť, vá-
žený praktický lékař, je nalezen ve  své posteli 
udušený. O několik dní později umírá za podob-
ných okolností další muž a Erika a její tým tuší, 
že čelí sériovému vrahovi. 

Wood Barbara – Země odpoledního slunce
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth se stejně 
jako její vrstevníci pokouší co nejrychleji se vy-
manit z konvencí, na kterých lpí generace jejích 
rodičů a které po válce už nemohou platit. Do-
sáhne štěstí, jež si zaslouží?

Kubková Zuzana – Záhada zlatodolu 
Historická detektivka odehrávající se v Čechách 
14. století.

Iggulden Conn – Válka růží
Strhující historický román o hrdinech i zbaběl-
cích, o politických ambicích, věrnosti i zradě. Ale 
především o  střetu dvou mocných rodů, který 
navždy poznamenal osud Anglie.

Mornštajnová Alena – Hana
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz 
rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. 
Spadne do vody, čímž se její neposlušnost pro-
zradí, a  je za  to potrestána tím, že na  rodinné 
oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda 
z dětství však pro Miru znamená zásadní životní 
zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta 
připoutá k  nemluvné a  depresivní tetě Haně 
a odhalí pohnutou rodinnou historii, jež nadále 
popluje s proudem jejího života jako ledová kra. 

Dutka Edgar – Matka vzala roha
Autobiograficky laděné povídky, ve kterých Ed-
gar Dutka ztvárnil své zážitky z dětského domo-
va, kde strávil dva roky poté, co jeho matku za-
vřeli na podzim roku 1948 komunisté. Právě její 
útěk z vězení a zanedlouho i z Československa 

zachycuje úvodní a nejrozsáhlejší próza, podle 
níž je pojmenován celý soubor. 

Johana Karel – autor, který ve  Vyšším Brodě 
strávil část dětství, přichází s  třemi knihami 
elegií. Ve svých knihách s otevřeností popisuje 
slasti i strasti života bývalého učitele.

Keleová –Vasilková Táňa – Vůně života
Magda a Lenka touží stejně jako miliony jiných 
žen po jistotě a lásce. Jinak je to s Alicí, která sní 
o práci v zahraničí, o svobodě a manžela ani dítě 
ke  štěstí nepotřebuje. Ale možná je všechno 
úplně jinak.

Pilátová Markéta – S baťou v džungli
Román vypráví o životě v exilu a o hledání spra-
vedlnosti. Zatímco v rodné zemi komunisté bu-
dovali diktaturu, stavěl Antonín Baťa v brazilské 
džungli nové Zlíny.

Kettu Katja – Porodní bába
Příběh, odehrávající se za 2. sv. války, je ojedině-
lým ztvárněním palčivé a rozporuplné kapitoly 
v dějinách Finska, z níž dodnes některé rodiny 
nesou cejch.

Šumava v proměnách času
Revue Jungbauerova šumavského spolku.

Vurm Bohumil – Příběh templářů 3.

Havel Václav – Zápisky obviněného
Diář Václava Havla z roku 1977.

Jan Libor – Václav II.
Životopisná kniha přinášející nové pohledy 
na život a vládu tohoto panovníka.

Fučíková Renata – Shakespeare
12 převyprávěných her v historických souvislos-
tech. 

Tipy na tento měsíc:

Upozornění
Vážení čtenáři,

ve čtvrtek 13. dubna bude knihovna 
 z důvodu dovolené UZAVŘENA. 

 Děkuji za pochopení.

Vážení čtenáři,
vracím se k Vám v Knihovním okénku, abyste 
byli seznámeni se vším, co se v knihovně udá-
lo či bude dít.
 

Nový rok nastartoval sérii besed zejména pro 
žáky Základní školy. Té na  téma Cestujeme 
s pohádkou se zúčastnily třídy 2. a 3. ročníku. 
Náplní besedy bylo zavítat do světa klasických 
pohádek a zároveň procestovat celý svět. A tak 
naše povídání zpestřila pohádka z  Walesu, 
Indie, Austrálie, Afriky, Jižní i  Severní Ameri-
ky. Ze všech pohádek plynulo jisté poučení 
a všechny měly stejný konec, kdy dobro zvítě-
zilo nad zlem.

Návštěva spisovatelky Kláry Smolíkové byla 
další perličkou. Spisovatelka Klára Smolíková 
zavítala do třídy šesťáků a čtvrťáků se svou de-
tektivní dílnou Zločin mezi dinosaury. Žáci ze 
3.A se seznámili s  tvorbou komiksu inspirova-
nou knihou Viktorka a vesmírná dobrodružství.

Knížka pro prvňáčka. I  letošní prvňáčci se 
scházejí v  rámci tohoto projektu, který trvá 
po celý školní rok. Na podzim se děti se sezná-
mily s  knihovnou, pravidly chování i  s  tím, co 
všechno jim knihovna může nabídnout (říjen). 
Všechna naše následující setkání jsou inspiro-
vána „příběhem knihy“, příběhem, který nás 
seznamuje s  tím, jak kniha vzniká. Proto jsme 
zavítali do  historie, abychom se seznámi-
li s  různými druhy písem i  materiály, které se 

dříve používaly k  zápisu informací (listopad).  
Vyrobili jsme si ruční papír (17. 2.). Navští-
vil nás komiksový scénárista Daniel Vydra 
(15.  3.). Navštíví nás i ilustrátor Adolf Dudek 
(25. 4.). Poté už budeme vědět, jak na  psaní 
knihy. 

Podvečerní čtení. I  v  tomto školním roce se 
jednou do  měsíce setkáme při Podvečerním 
čtení. Na  začátek nám krátké čtení navodí 
téma. Poté přichází tvořivá část, po níž následu-
je krátké občerstvení a hlavní čtení, do kterého 
se zapojí všichni, kdo mají chuť číst. V  únoru 
jsme vyzkoušeli decoupage – ubrouskovou 
techniku a začetli se do zimních pohádek Zuza-
ny Pospíšilové. V březnu již převládlo téma jara 
a seznámili jsme se s knihou slovinské autorky 
Poloncy Kovačové o malé čarodějce Lence. Z té 
budeme číst i při dalším čtení.

V  dalším čísle Zpravodaje Vás seznámím 
s projektem Děti čtou dětem, který letos pro-
bíhá již pošesté. Nejen on ale stojí za zmínku. 
Přeji Vám všem pohodové dubnové dny. 
 R. Ouředníková
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Nabídka  
zaměstnání
 
Penzion Herbertov-Vyšší Brod  
nabízí volné pracovní místo na pozici kuchař(-ka)-pokojská. 
 
Nabízíme:  
stálé zaměstnání na HPP, pravidelný měsíční příjem.  
Nástup od 1. 6. 2017. Hrubá mzda 18.000,– Kč/měsíc 
+ os.ohodnocení + premie.
 
Penzion Herbertov-Vyšší Brod  
nabízí volné pracovní místo na pozici pomocný kuchař (-ka)-
-pokojská. 

Nabízíme:  
stálé zaměstnání na HPP, pravidelný měsíční příjem.  
Nástup od 1. 6. 2017. Hrubá mzda 13.000,– Kč 
 + os. ohodnocení + premie.
 
Penzion Herbertov-Vyšší Brod  
hledá BRIGÁDNÍKY NA LETNÍ SEZONU na pozici OBSLUHA 
STÁNKU S OBČERSTVENÍM (vhodné i pro studenty).  
Nabízíme dobré platové podmínky + bonusy.
 
Vaše nabídky včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: 
info@penzionherbertov.cz,  
nebo volejte mob.: 602 659 616

Zakladním mottem projektu je 
„Ubytuj se na Lipensku a jezdi 
autobusem zdarma“. Jedná se 

o typický destinační produkt, který 
by propojil a zapojil celou oblast – 
od Rožmberka po Novou Pec, Stožec.

Projekt stojí marketingově na poskytování regionální autobusové do-
pravy ubytovaným hostům, kteří v regionu nechají nejvíce peněz. Bude 
výhodný i pro místní obyvatele, občany lipenských obcí, kterým mohou 
autobusy sloužit jako doprava do zaměstnání. Nosičem pro uplatnění 
100% slevy by byla již existující Lipno Card.

Základním produktem jsou cyklobusy
MODRÁ LINKA: Cyklobus na trase Rožmberk – V. Brod – Lipno – Frym-
burk – Černá v Pošumaví – H. Planá – Nová Pec 

ZELENÁ LINKA: Cyklobus na trase Horní Planá – Lipno – Lipno, přehrada 
– Přední Výtoň – Sv. Tomáš

Za jeden den dojde na modré i zelené lince k nájezdu 295 km, tj. cena 
bez DPH 10 325 Kč za jeden den. Za samotnou sezonu pak 935.000,– 
Kč bez DPH. Přepravní kapacita všech linek činí 21.000 cestujících 
a 15.660 kol za sezonu.

Kalkulace nákladů
Základní verze (Modrá linka) vychází na 720.000 Kč. Pro uhrazení ztráty 
by příspěvek TSL (regionu) musel být ve výši 420.000 Kč a zbytek musí 
spoje vygenerovat. V případě zajíždění i na sv. Tomáš (Zelená Linka) 
jde denně o +67 km, za období od 1. 7 do 17. 9. 2017 5.293 km, tím by 

se náklady navýšily o 185.000 Kč. Pokud se podaří navýšit rámec o tuto 
částku, bude síť poměrně obsáhlá a na první rok takového provozu vel-
mi zajímavá pro veřejnost.

Polep autobusů, reklama, inzerce:
Cyklobusy budou v grafice Lipenska – od Stožce po Rožmberk. V auto-
busech je dále prostor pro placenou inzerci podnikatelů a ubytovatelů. 
Autobusy by pak mohly v hlavní turistické sezóně, kdy region navštíví 
statisíce turistů, sloužit celému regionu. Prostor pro reklamu v rámci na-
šich autobusů je nyní zcela volný, možno jednat s kýmkoli.

V případě zájmu o informace se neváhejte obrátit na Jiřího Mánka, 
tel.: +420 731 530 475, nebo na emailu jiri.manek@tslipenska.cz 

 Kateřina Hudečková

Na Lipensku by měly jezdit letní autobusy
Model financování autobusové dopravy, 
s rizikem akceptovaným pro dopravce
 
Cena služby (varianta modrá i zelená linka) 935 000 Kč

Příspěvek kraje Max 100 000 Kč (11 %)

Příspěvek spolku, partnerů Cca 300 000 Kč (32 %)

Příspěvek obcí Cca 200 000 Kč (21 %)

Riziko dopravce  
(provoz z části na vlastní podnikatelské riziko) 335 000 Kč (36 %)





Vltavský mlýn bratří Poráků akc. spol.  
továren papíru a lepenky v Loučovicích  
– Stručné dějiny 1937 (část druhá)

Vážení přátelé v dnešním čísle Okénka do his-
torie bych Vám rád představil druhou 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 do-
slovný přepis.

V roce 1911 bylo využito třetího spádu vody 
ke zřízení elektrárny a pily.

V roce 1913 je vnitřní zařízení podniku moder-
nisováno, dosavadní nehospodárné užívání 
kouskové síry při výrobě louhu jest zaměně-
no pražením pyritu, počet strojů je doplněn 
na šest. Stroj s kruhovým sítem umožní pro-
dukci nejrůznějších druhů papíru, lepenky 
a kartonu.

V té době nečekaného rozmachu nastává vál-
ka. Arnošt Porák převádí závod pevnou ru-
kou největšími zmatky, které působí válečný 
hospodářský chaos. Téměř na samém konci 
válečného období jest zasažen největším ne-
přítelem lidské aktivity, smrtí. Skonává dne 
21. dubna 1918 v krásném věku 69 let, plném 
mohutné, tvůrčí práce.

Krátce po smrti přejímá vedení závodu syn  
Evžen Porák, vrátivší se ze světové války. Je-
ho péči neujdou nedostatky vzniklé za války 
a proto přikročuje k provedení různých dů-
ležitých oprav, které závod opět posílí a je-
ho výkonost zvýší. Přichází rok 1920 a s ním 
ihned v prvých jeho dnech neobyčejně silná 
povodeň, jíž rovné nebylo snad po celé sto-
letí. Rozbouřené proudy ničí vše, co jim stojí 
v cestě, mosty, jezy, tovární objekty.

Byl to tehdy smutný a bolestný pohled na ni-
čivé dílo vod. Dravými spoustami utracený 
lidský život jen doplňoval chmurný obraz dnů.
A rok 1921 přináší závodu novou pohromu. 
Dne 1. února vypukl oheň, kterému za oběť 
padla strojovna Vltavského mlýna.

V roce 1929 a 1930 jsou postaveny 2 nové 
stroje na papír, kterým musely ustoupiti za-
staralé.

Vltavský mlýn zůstává dokonalým podnikem, 
jeho vedoucí dbají, aby při nutné modernisaci, 
jíž se zvyšuje kapacita, nebyly zúženy sociální 
zájmy dělnictva. V současné době tvoří závod 
továrna na papír a buničinu „Vltavský mlýn“, 
kde jsou4 vařáky na sulfitovou celulosu, bru-
sírna dřeva, zařízení pro výrobu lepenky, papí-

ru s připojenou výrobou lepenkových beden 
„Container.“ Tyto podniky mají roční kapacitu 
2.500 – 3.000 vagonů hotových výrobků.

Pila, přiřazena k podniku, má roční výko-
nost 6.500 m3 řeziva. Pohonná síla, potřebná  
k výrobě jest dodávána 10 turbinami o výko-

Stroj na papír s dlouhým sítem.

Okénko do historie přináší:

Okénko do historie

Plavení dřeva kanálem.



19dub en 2017 Vyšebro dsk ý zpravo daj   

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.

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).

Amenity resort Lipno 4* 
přijme paní pokojskou.

Požadujeme: 
– zodpovědnost a pečlivost

– smysl pro pořádek a čistotu
– flexibilitu, spolehlivost

– zkušenosti z obdobné pozice výhodou

Nabízíme:
– práci na HPP (v případě zájmu možno i DPČ) v jednom  

z nejlepších resortů přímo  u jezera Lipna
– rozmanitou práci v prostředí zcela nového hotelu

– v případě nutnosti možnost přechodného ubytování
–  zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití sportovní 

haly, wellness, fitness,  ubytování v dalších resortech Amenity  
za zvýhodněné ceny atd.

Nástup: možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mail: truhlarova@amenity.cz, 
popřípadě volejte na 777 570 883.

• Nabízím k užívání zahradu v Lidické ulici o 700 m – dlouhodobě 
tel. 602 132 881.

 
• Prodám 4 ks pneu s disky na Škoda Fabia – letní téměř nové,  

rozměr 165/70 R 14,tel. 602 132 881.

• Restaurace Soňa, Studánky 63 hledá pomocnou kuchařku 
do stálého pracovního poměru a servírku na víkendovou výpomoc kvě-
ten – říjen. Tel: 608 824 004.

• Sportovní půjčovna Lipno Centrum s.r.o. přijme na DPP:  
obsluhu sportovní půjčovny. Znalost min. jednoho cizího jazyka (Aj, Nj).  
V případě zájmu volejte na: 773 317 761.

• Hledám staré pivní lahve, pivní cedule, sifonky a limonádové lah-
ve. Cena dohodou. Výměna možná. Tel.: 723 747 750. 

 Řádková inzerce

nosti 4.850 HP a parními stroji o 2.700 HP.

Firma jest majitelkou 57 obytných budov, ve kterých bydlí 845 zaměst-
nanců firmy a 18 státních zaměstnanců.

V těchto budovách je dále umístěna obecná škola s vyučovacím jazy-
kem československým, 5třídní německá obecná škola, obecní knihov-
na, dětská opatrovna, poradna pro matky a kojence německé sociální 
péče o mládež, poštovní úřad a četnická stanice.

Podnik zaměstnává celkem 110 úředníků a zaměstnanců, 1100 dělníků. 
V době sezonních prací stoupá počet zaměstnaných až asi na 1.850 lidí, 
což představuje asi 6.000 členů rodin a cca polovinu všeho obyvatel-
stva soudního okresu Vyšší Brod.

Na danícha veřejných dávkách zaplatila firma Vltavský mlýn od roku 
1919  – 1936  Kč 38,000.000,–, k čemuž přistupují milionové obnosy ne-
přímého zdanění.

Jaký vliv mělo vybudování továren na rozvoj kraje, ukazuje vzestup 
obyvatel osady Loučovic. V r. 1884 bylo zde celkem 39 obytných domů 
se 250 obyvateli.

V r. 1937 mají Loučovice 135 domů s 1.650 obyvateli, takže přírůstek 
za uplynulých 52 roků činí 96 domů a 1.400 bydlících.

Celkový počet obce Bolechy, ve které Loučovice jsou nejdůležitější osa-
dou, obnáší přes 2.200 obyvatelů.

Na paměť zakladatele pana Arnošta Poráka a 50letého jubilea závodu 
byl odhalen uprostřed tohoto průmyslového střediska pomník, který 
připomíná všem pracovníkům na tomto místě věčný boj o zachování 
a rozvoj toho, co bylo od předků vybudováno a předáno generacím 
mladším. 

František Fazekas, Loučovice-Historie.cz



 

• 6. 4. 2017 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
Festivalový film: ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
Vstupné: zdarma

• 7. – 8. 4. 2017 pátek – sobota, Městská knihovna
NOC A ANDERSENEM, 13. ročník
pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ

• 8. 4. 2017 sobota, 10 hod., Náměstí 
ODEMYKÁNÍ TURISTICKÝCH STEZEK
První jarní výšlap, tentokrát ze Spáleniště do Vyššího 
Brodu. Na startovní místo pojedeme autobusem. 
Buřtíky na opékání s sebou! 

• 10. 4. 2017 pondělí, 18 hod., Městská knihovna
PODVEČERNÍ ČTENÍ
čtení + výtvarná dílna, určeno pro školáky
Příspěvek na materiál: 50,– Kč

• 11. 4. 2017 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
PROMÍTÁNÍ: ŠUMAVA ČAROVNÁ A NEPÁL
Pozvání knihovny přijal fotograf Vladislav Hošek,  
který je znám svými fotografiemi Šumavy 
Vstupné: zdarma

• 14. 4. 2017 pátek, 13 – 16 hod., Náměstí
PŘEKVAPENÍ Z VAJÍČKA
Tradiční jarní akce: velikonoční dílny, pletení pomlázek, 
divadelní představení Divadla ŠUS, malý jarmark

• 19. 4. 2017 středa, 18 hod.,  
Galerie – historická radnice
CESTOVATELSKÁ BESEDA – OMÁN
Vstupné: 50,– Kč

• 20. 4. 2017 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
Vstupné: 50,– Kč

• 21. a 22. 4. 2017, kemp Pod hrází 
ODEMYKÁNÍ VLTAVY
pátek 21. 4. vodácký večer se skupinou Hastroši
sobota 22. 4. od 10.30hod odemykání, požehnání řece
zapůjčení lodí a vodáckého materiálu ZDARMA
nutná rezervace: 775 748 800, info@ingetour.cz

• 26. 4. 2017 středa, 16 hod., Městská knihovna
KLUBÍČKO
dětský klub pro nejmenší, pro maminky s dětmi do 6 let
Vstupné: 50,–Kč

• 30. 4. 2017 sobota, 15 hod., kemp Pod hrází
ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ A STAVĚNÍ MÁJE
Čarodějnické hrátky se Saxanou pro děti i dospělé 
– písničky, tance, čarování a soutěže s odměnou

Změna programu vyhrazena
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Uzávěrka příštího čísla zpravodaje  
je v pondělí 24. 4. do 12 hodin.

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 exkluziv-
ním 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

Město Vyšší Brod  
vyhlašuje výběrové řízení na místo

Dělníka technických služeb
Místem výkonu práce je Město Vyšší Brod

Předpokládaný nástup dle možností, nejpozději od 1. 8. 2017. 
Jedná se o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. 

Pracovní doba od 7:00 – 15:30
Přihlášky lze zasílat nejpozději do 28. 4. 2017

Bližší informace:  
 internetové stránky města www.mestovyssibrod.cz 

nebo vedoucí odboru VH p. Lenka Neubauerová   
380 746 468, 727 820 437

Město Vyšší Brod 
Přijme na dobu neurčitou pracovníka/ pracovnici na pozici

Technický hospodářský pracovník
k pracovní skupině vedlejšího hospodářství

Přihlášky lze zasílat nejpozději do 14. 4. 2017

Bližší podmínky výběrového řízení
Najdete na internetových stránkách města

www.mestovyssibrod.cz nebo na tel. 727 820 437


