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Rozšířeno o příspěvky města Rožmberk nad Vltavou

 Czech-Australian
-USA Pony Express

20. 5. 2017, 14.00 hod.
Park na náměstí
Více na str. 20

tvorba

nového územního
 plánu města

 Dětský den

Středověká kupecká osada

28. 5. 2017, 13.00 hod.
Bývalý motokros

Nové veřejné projednání návrhu
ÚP Vyšší Brod
Pátek 12. 5. 2017, 16.00 hod., sál vyšebrodského kina
Více informací na straně 3

 Okno roku 2017

červen – září 2017
Více na str. 2
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k věten 2017

Vážení a milí
čtenáři !
Jistě jste si všimli
na konci dubna
čilého ruchu v horní
části náměstí, kde
se začalo s opravou
kašny. V současné chvíli je kašna rozebrána a bude se pokračovat s úpravou zpevněných ploch v jejím okolí. Při renovaci se
musí postupovat podle vypracovaného
technického posudku. Mělo by být hotovo
do poloviny srpna. Více informací se
dočtete na straně 11.
Velkou rychlosti se blíží nová sezóna,
kterou zahájíme v sobotu 20. května
startem Czech-Australian-USA Pony
Expressu. K této příležitosti bude
na vyšebrodském náměstí připraven
i doprovodný tématicky založený kulturní
program, který se ponese v duchu
western country.
Předposlední víkend května proběhne
také tradiční Rallye Český Krumlov,
které se letos bude týkat přímo i našeho
města. V kempu Pod Hrází bude zřízena
oficiální tankovací zóna závodu, kde si
bude možné zblízka prohlédnout závodní speciály. Podrobněji si o rallye můžete
přečíst na straně 9.
Příjemné čtení….



Jan Straka,
za redakci VZ

Soutěž o nejhezčí květinovou
výzdobu bude probíhat i letos
R

ádi bychom Vás upozornili, že město v letošním roce opět pořádá motivační soutěž Zahrada
a okno roku, kterou má pod svým patronátem Komise pro životní prostředí. Soutěž bude
probíhat od června do září 2017 ve třech následujících kategoriích.
• Kategorie okno roku 2017
V této kategorii budou vyhodnocena květinami osázená okna.
• Kategorie balkón roku 2017
V této kategorii budou vyhodnoceny květinami osázené kvetoucí balkóny.
• Kategorie zahrada roku 2017
Do této kategorie spadají zahrady u rodinných domků a předzahrádky u bytových domů.
• Kategorie provozovna roku 2017
Do této kategorie patří květinová výzdoba budov organizací a podnikatelů
Porota soutěže bude sledovat všechny pěstitelské úspěchy a vyhodnotí ty nejlepší. V každé
kategorii budou vyhlášena první tři místa – vítěz obdrží vždy 1 500,– Kč, druhý v pořadí 1 000,–
Kč a třetí 500,– Kč. Slavnostní vyhlášení proběhne v měsíci říjnu. O soutěži Vás budeme průběžně
informovat ve zpravodaji. Aktuální informace naleznete také na webových stránkách města
www.mestovyssibrod.cz.
Úkol vyhodnocení nebude jednoduchý, neboť nadšenců a milovníků rostlin a především květin
máme ve Vyšším Brodě opravdu hodně. Je třeba již nyní říci, že poděkování a obdiv za jejich
pěstitelské výsledky patří všem!
Mnoho štěstí přeje porota soutěže. 

Změna termínů vývozu

kontejnerů na bioodpad v r. 2017:

Buďte neustále v obraze

a aktivujte si službu SMS informací města.

Datumy svozu:
4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6.,
13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8.,
7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.,
2. 11., 7. 12.

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

OŽP MěÚ Vyšší Brod.

Dotazy zodpovíme na tel. čísle 380 746 343
nebo e-mailu jstr.vb@gmail.com

k věten 2017

Vyšebro dsk ý zpravo daj
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Základní umělecká
škola informuje
Ohlédnutí:
6. dubna 2017 se v prostorách domu Štěpánka Netolického v Třeboni konalo krajské kolo 13. soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR. Naši
ZUŠ reprezentovalo celkem 18 jednotlivých prací a 2 práce zařazené do kategorie výtvarných řad a projektů. Práce našich žáků ocenila odborná porota jedním zlatým, dvěma stříbrnými a deseti bronzovými pásmy. Ostatní
práce získaly čestná uznání. Tři práce dále postupují do ústředního kola
ve Šternberku. Výstava s názvem Oči dokořán je pro všechny zájemce otevřena do 26. 4. 2017. Všem oceněným, kteří uspěli v obrovské konkurenci,
patří uznání a dík za reprezentaci školy, nejen v rámci Jč. kraje.
Zlaté pásmo: Zrození motýla Natálie Syslové ze třídy Mgr. V. Kahovce.
Stříbrné pásmo: Čajová konvice Dominika Leituky ze třídy Mgr. V. Kahovce a výtvarný projekt Od Bodhidharmy k čaji žáků ze třídy MgA. I. Stanevy
Friessové (Eliška Ouředníková, Tomáš Ouředník, Van Anh Nguyen, Viktor
Vovk, Karolína Míčková, Hana Matějková, Ruadhan Osúlleabháin, Hana
Kajerová, Leona Bláhová, Petr Bílek, Eva Jaklová, Zuzana Hlavsová, Sabrina
Vatlavicová).
Bronzové pásmo: Hana Matějková, Eva Jaklová, Tereza Chuchlová, Sabrina Vatlavicová a projekt Čajová loď ze třídy MgA. Ireny Stanevy Friessové.
Bára Kahovcová, Jiří Žitník, Aneta Hořejší ze třídy Mgr. V. Kahovce. Vladimír
Samek, Vojtěch Štancl ze třídy Mgr. J. Lorence.
30. března proběhlo ve zrekonstruovaném sále budějovické ZUŠ Bohuslava Jeremiáše krajské kolo ve hře na housle a violy. Výkony mladých houslistů byly vynikající. Po každém vystoupení ohodnotila hru žáka nestorka
české houslové školy MgA. Magdalena Micková – celá soutěž tak byla
nejen hudebním zážitkem, ale i metodickým přínosem. Naši žáci získali:
Iva Hulíková ze třídy Mgr. A. Opekarové 2. místo, Van Anh Nguyen ze třídy M. Bůžkové 3. místo a Zdena Matušincová ze třídy Mgr. A. Opekarové
čestné uznání. 31. března soutěž pokračovala violoncelly, žákyně Bára
Kahovcová a Sára Mikešová ze třídy P. Schwarzové získaly 2. místa. Všem
žákům blahopřejeme.
Připravujeme:
3. 5. od 10.45
20. 5. od 15.00
25. 5. od 17.00
29. 5. od 17.00
30. 5. od 14.30

31 .5. od 17.00 


Výchovný koncert pro MŠ
Koncert violoncellového orchestru Třeboň
Vernisáž výstavy VO V. Brod Poštovní muzeum
Třídní koncert žáků P. Schwarzové a D. Táchy v ZUŠ
ZUŠ Open – vystoupení žáků ZUŠ – v prostorách
před Městským úřadem V. Brod
Třídní koncert žáků M. Bůžkové, A. Opekarové,
L. a P. Schwarzových

V dubnu a květnu proběhne tradiční nahrávání CD žáků ze třídy V. Čížka
ve studiu ZUŠ. Bude to již šesté z řady. Panu učiteli Čížkovi a jeho žákům
(současným i bývalým, kteří se podíleli) jménem školy děkuji za pravidelné organizování benefičního Koncertu pro Andu. Vážím si každého vyučujícího, který dokáže učit nejen hudbu, ale i věci jiné…

tvorba

nového územního
 plánu města
Nové veřejné projednání návrhu ÚP Vyšší Brod
Pátek 12. 5. 2017, 16.00 hod., sál vyšebrodského kina
Městský úřad Vyšší Brod doručil veřejnou vyhláškou č. j. MEUVB
– 2403/2017 ze dne 11. 4. 2017 znovu návrh územního plánu pro
veřejné řízení.
Veřejné projednání návrhu ÚP proběhne v pátek 12. 5. 2017 od
16.00 hod. v sále městského kina. Jedná se o nové veřejné projednání podle §52 stavebního zákona, nejedná se o opakované
veřejné projednání podle § 53 stavebního zákona, tudíž připomínky, námitky a stanoviska je možné podávat k celému obsahu
územního plánu. Tyto bude možné podávat nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného projednání, tedy do 19. 5. 2017.
Nové veřejné projednání proběhne z důvodu chyby, kdy nebyla
v podkladech k únorovému veřejnému projednání v elektronické
podobě přiložena dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí SEA dle zákona 100/2001 Sb.
Aktuální veřejnou vyhláškou se neruší veřejná vyhláška č. j. MEUVB
– 0534/2017 ze den 24. 1. 2017, tzn. že v termínu uplatněné námitky, připomínky i stanoviska jsou součástí dokladové části a budou
vyhodnoceny, není nutné je tudíž podávat opakovaně.
Návrh územního plánu je k dispozici na stavebním odboru
Městského úřadu Vyšší Brod v úředních hodinách. Mimo ně
po dohodě s vedoucím odboru Ing. Ďurejem na tel.: 380 746 464,
724 348 592 nebo na e-mailu stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz.
Celá dokumentace je k dispozici i na webových stránkách města
www.mestovyssibrod.cz 
jstr

Zájemcům o studium v ZUŠ :
Talentové průzkumy proběhly v dubnu v mateřské škole. Rodiče žáků
majících od příštího září zájem o studium v ZUŠ – věnujte pozornost informacím v MŠ, kde budou k dispozici předběžné přihlášky. Vyplněné je
pak odevzdejte v MŠ do 5.5. Pokud má Vaše dítě zájem o studium a v MŠ
se k průzkumu nedostalo nebo je žákem MŠ v jiné obci, průzkumy budou
probíhat takto:
Hudební obor: 7. 6. od 15.30 do 17.00 hodin, v budově ZUŠ Míru 201
Výtvarný obor: 6. 6. od 14.30 do 17.00 hodin, v budově ZUŠ Míru 194 
Více informací na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová
Foto: město Vyšší Brod/J. Straka
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Den bláznivých účesů
V

pátek 7. dubna se na naší škole konal již 10. ročník Dne bláznivých
(crazy) účesů. A opět to byla úžasná podívaná! Porota měla nelehký
úkol, ocenit ty nejlepší. A jak to nakonec dopadlo?
1. stupeň: 1. místo Medard Čech, 2. místo Sabina Behancová, 3. místo
Jakub Ó'Súilleabháin
2. stupeň: 1. místo Bronislav Bäuml, 2. místo Lucie Vidláková a Laura
Reichensdörferová, 3. místo Jakub Svora
Cena laku na vlasy: Kateřina Kroniková a Natálie Vidláková
Celkový dojem: Josef Krutský
Za skvělý průběh celé akce děkujeme třídě 9. A, dětem ze školního sněmu a vyučujícím, kteří zasedli v porotě. Poděkování si zaslouží i rodiče,
kteří se často na vymýšlení a přípravě účesů svých dětí podílí.
Každý rok velmi obdivujeme velkou nápaditost, originalitu, úžasné účesy i převleky a jsme rádi, že se tato akce stále těší velkému
zájmu. 
I.Marková
Foto: R. Marková

Úspěšná reprezentace
Zumba
v matematické olympiádě

V

elmi pěkného umístění dosáhli žáci 6. A v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z 6, která se konala 4. dubna v Českém
Krumlově. Nejlepšího umístění dosáhl Jakub Honetschläger, který
skončil na výborném 1. místě, ale neztratili se ani Ondřej Sípal se
svým pěkným 4. místem, ani Jan Šimša, který obsadil 7. příčku. Našim
soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Poděkování patří ale i vyučujícím za přípravu našich žáků a jejich doprovod na soutěž. 
rsch

Dívky z kroužku zumby se nám všem představily při svém vystoupení v kině. Pod vedením lektorky Elišky mají za sebou od září
velký kus práce. Vystoupení bylo živé, veselé a my se již teď těšíme
na červen, kdy se na ně opět přijdeme podívat a zatleskat jim.
Na školní rok 2017/2018 plánujeme, díky velkému zájmu, otevřít
i kurz zumby pro ženy. Informace ráda poskytne lektorka
Eliška Harsová tel.: 774 028 001
nebo mail: zumbaseliskou@seznam.cz. 

k věten 2017

Vyšebro dsk ý zpravo daj
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V rámci klientského servisu vydává občanům ověřené výpisy z evidencí v systému Czech POINT a provádí činnosti související s elektronikou
konverzí dokumentů a za tuto činnost vybírá správní poplatky. Dále
poskytuje informační služby a kontaktní údaje související s činností
městského úřadu.

Informace
z úřadu

Statistika práce kontaktního místa CzechPOINT:

Podatelna
Členění: 1 pracovník
Činnosti:
Přijímá dokumenty pro úřad a provádí prvotní evidenci dokumentů,
vypravuje vyřízené dokumenty, vše prostřednictvím systému elektronické spisové služby. Zajišťuje příjem a výpravu dokumentů prostřednictvím datové schránky města Vyšší Brod. Samotné vedení elektronické spisové služby je náročné a od roku 2016 bylo navíc doplněno
vkládáním naskenovaných dokumentů, které jsme obdrželi v listinné
podobě. Přebírá a předává zásilky České poště a obsluhuje telefonní
ústřednu. Zajišťuje uložení pošty pro občany s trvalým pobytem na
ohlašovně. Pro potřeby úřadu vydává ověřené výpisy z evidencí v systému CzechPOINT a provádí autorizované konverze dokumentů, přičemž
od října 2016 ke stávajícím evidencím přibyla evidence rejstříku přestupků a s tím spojená povinnost zadávat zákonem vyjmenované přestupky do nové evidence. Zajišťuje zveřejňování písemností na úřední
desce Městského úřadu, a to i v elektronické podobě.
Statistika práce podatelny:
Název úkonu, činnosti
Evidovaná pošta v e-spisu
Odeslané doporučené zásilky 
Odeslané obyčejné zásilky
Naskenování listinných dokumentů
do elektronické spisové služby



Počet
8658
2476
3263

Název úkonu, činnosti
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Autorizovaná konverze dokumentu
Zřízení, zneplatnění přístupových údajů
do datové schránky

Počet
41
4
3
2
1
151
3

Dále vykonává předarchivní činnost, tj. ukládá dokumenty starosty,
místostarostky a tajemnice do spisovny. Zajišťuje nákup kancelářských potřeb a vydává stravenky. V souvislosti s činností Rady města
a Zastupitelstva města se podílí na vyhotovení zápisů z těchto zasedání, provádí přepis zápisů v anonymizované verzi a zajišťuje předání
zápisů včetně výpisů usnesení zaměstnancům úřadů a členům zastupitelstva.
Statistika ostatní:
Název úkonu, činnosti
Vydané stravenky
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města / výpisy usnesení
Zápisy ze zasedání rady města / výpisy usnesení

Počet
9450
8/8
25/25

Od začátku roku 2017 je na podatelnu umístěna hlavní pokladna. 

3885

(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Uvedení na pravou míru,
aneb když se na facebooku nepíše pravda
O

pět jedna zaručená zpráva letí éterem,
lépe řečeno je sdílena na facebooku:
„tajemnice úřadu si kupuje počítač za půl
milionu korun“.
Ne, nebojte se, není to pravda. Nový počítač
jsem dostala v loňském roce a stál 17.781 Kč
a určitě se jej nechystám měnit. V podobné
cenové relaci dostali nové počítače i ostatní
referenti úřadu v průběhu let 2015 a 2016, neboť i jejich zastaralé počítače, mnohdy dokonce ještě s operačním systémem Windows XP,
opravdu nebyly žádnou hitparádou. O tom,
jak byly počítače pomalé, či že se na nich
nedaly některé operační systémy ani spustit
nebo docházelo k padání aplikací, by mohli
úředníci vyprávět.
V letošním roce budeme pořizovat nový
server, a odtud možná pochází výše uvedená

fáma. Podobně jako u zastaralých počítačů,
jedná se o server starý více jak 5 let, který již
není v záruce. Proto je s nákupem nového
serveru spojená i náležitá záruka, tj. provedení
opravy do 24 hod., popř. dodání náhradního
serveru. A nejenom záruka, nový server umožní instalaci a konfiguraci virtuálního prostředí s nastavením zálohování všech virtuálních
serverů, dále bude umožněno připojení se
z domova, připojení k úřadu bude realizováno
i pro ostatní zaměstnance, kteří nesídlí v budově čp. 250 nebo 194. Cílem je centralizace
a následné zálohování všech našich uživatelských dat společně se zajištěním maximální provozní spolehlivosti a bezpečností. Dále
nám nový server umožní přejít na novější specializované softwary (účetní programy, mzdové a docházkové programy, portál zaměstnance či portál občana) a v neposlední řadě
budeme lépe připraveni na povinnosti, které

nás čekají v souvislosti s novými požadavky
na ochranu osobních údajů podle Nařízení EU
a zavedení eIDAS v českém eGovernmentu.
Toto všechno je pro chod úřadu nezbytné
a cenu za pořízení a nainstalování určí výsledek výběrového řízení.
Na závěr si dovolím malou úvahu; proč vůbec
tato nepravdivá informace vznikla? Jednalo se
o záměrnou pomluvu anebo o neúmyslnou
nepravdu? V případě, že šlo o druhou možnost, doporučuji autorce si pro příště zjišťovat
skutečný stav věcí. 
Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ
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Soubor usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 28. 3. 2017
K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. L. Dvořáka, p. L. Kusa
a zapisovatele p. J. Straku.
K bodu: 2. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.2.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
Doplnění programu jednání ZM o bod č. 29 –
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro komunikační vedení.
schvaluje
doplněný program zasedání zastupitelstva
města
K bodu: 3. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání ZM a RM od 12.1.2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu usnesení z předcházejících zasedání ZM a usnesení z RM od 12.01.2017
do 08.03.2017.
K bodu: 4. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č.
zastupitelstvo města
bere na vědomí
Přijetí dotace od Jihočeského kraje na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb ve výši 778.000, Kč.
I. bere na vědomí
přijetí dotace od Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu MZe
129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizace“ na zhotovení díla Vyšší Brod, Studánky – intenzifikace
ČOV ve výši 348.500, Kč.
II. bere na vědomí
přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR
na projekt "Besedování v knihovně" ve výši
10.000, Kč.
K bodu: 5. Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
Zastupitelstvo Města Vyšší Brod schvaluje podle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 2/2017, které se týká úprav
rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení
příjmů o částku 1.641.809, Kč, zvýšení výdajů

o částku 1.170.426, Kč a snížení financování
o 471.383, Kč.
K bodu: 6. Schválení dotace FK Dynamo
Vyšší Brod, spolek
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši 150.000, Kč na činnost fotbalového klubu,
související s účastí v soutěžích mládežnických
kategorií a kategorii dospělých, na úhradu nákladů na pořádání memoriálů a fotbalových
turnajů FK Dynamu Vyšší Brod (spolek), Vyšší
Brod, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 45010340
I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm.c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Vyšší
Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191
a FK Dynamo Vyšší Brod (spolek), Vyšší Brod,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 45010340
K bodu: 7. Schválení dotace Sportovnímu
kroužku stolního tenisu základní školy Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.7.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši 85.000, Kč na činnost Sportovnímu klubu
KROUŽEK STOLNÍHO TENISU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VYŠŠÍ BROD (spolku), Náměstí 58, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 22610014
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem vyšší
Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191
a KROUŽKEM STOLNÍHO TENISU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYŠŠÍ BROD (spolku), Náměstí 58,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 22610014
K bodu: 8. Schválení dotace Square Dance
Club Šumaváček, spolku
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.8.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o dotaci z rozpočtu města Vyšší
Brod ve výši 61 750, Kč na zvýšení taneční úrovně členů klubu návštěvami seminářů za účasti
jiných lektorů a jiných tanečníků Square Dance
Clubu Šumaváček, spolku, č.p. 276, 38276 Loučovice, IČ:26529297.
I. pozastavuje
rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy

mezi Městem Vyšší brod, Míru 250, 38273 Vyšší
Brod, IČ: 00246191 a Square Dance Club Šumaváček, spolkem, č.p. 276, 38276 Loučovice,
IČ:26529297
K bodu: 9. Přiznání finančního podílu města na obnově kulturních památek v rámci
městského programu regenerace MPZ v roce 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.09.1.:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
poskytnutí státní finanční podpory ve výši
1.610.000, Kč Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón pro
rok 2017.
I. schvaluje
přidělení státní finanční podpory MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017
a financování akce vč. podílů: Oprava hřbitovní
zdi kostela sv. Bartoloměje – Oprava kovaných
částí hřbitovní zdi – u fary; pro kulturní památku: Kostel sv. Bartoloměje st. p. č. 262 Vyšší
Brod, r.č. památky 45948/3–148.
Financování:
· Celkové náklady na obnovu v r. 2017 vč. DPH:
92.081, Kč
· Podíl vlastníka: 36.871, Kč
· Podíl města: 9.210, Kč
· Požadovaný příspěvek z Programu: 46.000, Kč
II. schvaluje
přidělení státní finanční podpory MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017
a financování akce vč.podílů:
Oprava krovu a střechy objektu č.p. 129, části
B2; pro NKP Cisterciácký klášter, r.č. památky
25193/3–1489 –
Financování:
· Celkové náklady na obnovu v r. 2017 bez DPH:
1.308.354, Kč
· Podíl vlastníka: 17.354, Kč
· Podíl města: 0, Kč
· Požadovaný příspěvek z Programu:
1.291.000, Kč
III. schvaluje
přidělení státní finanční podpory MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017
a financování akce vč. podílů: Izolace domu
č.p. 104, Náměstí Vyšší Brod; Obnova fasády,
etapa II; pro kulturní památku: Stará radnice
č. p. 104, Náměstí, Vyšší Brod; st. parc. č. 15, k.ú.
Vyšší Brod, r.č. památky 29242/3–6177
Financování:
Celkové náklady na obnovu v r. 2017 bez DPH
578.629, Kč, z toho:
– Uznatelné náklady pro dotaci:
546.827, Kč bez DPH
– Podíl vlastníka: 273.827Kč
– Požadovaný příspěvek z Programu: 273.000, Kč

k věten 2017
K bodu: 10. Zařazení akce „Obnova kašny se
soškou sv. Floriána na poz. parc. č. 1749/2,
r.č. 47539/3–5861) vč. restaurátorských prací“
do plánu obnovy v Programu regenerace MPZ
Vyšší Brod pro rok 2017.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
zařazení akce "Obnova kašny se soškou sv. Floriána na poz. parc. č. 1749/2, r.č. 47539/3–5861)
vč. restaurátorských prací" do plánu obnovy
v Programu regenerace MPZ Vyšší Brod pro
rok 2017.
K bodu: 11. Podání žádosti o příspěvek
na akci „Obnova kulturní památky Kašna se
soškou sv. Floriána na poz. parc. č. 1749/2,
r.č. památky 47539/3–5861)“ z Rezervy programu regenerace MPZ pro rok 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti o finanční příspěvek z Rezervy
programu regenerace MPZ pro rok 2017 na akci „Oprava kašny se soškou sv. Floriána na poz.
parc. č. 1749/2, r.č. památky 47539/3–5861)“.
I. schvaluje
financování a podíly akce „Oprava kašny se soškou sv. Floriána na poz. parc. č. 1749/2, r.č.
památky 47539/3–5861) pro podání žádosti
z Rezervy programu regenerace MPR a MPZ;
Celkové náklady na obnovu v r. 2017 bez DPH:
604.412, Kč, z toho uznatelné náklady bez DPH:
359.926, Kč.
Podíl vlastníka: 29.926, Kč.
Podíl města: 0, Kč
Požadovaný příspěvek z Programu: 330.000, Kč.
K bodu:13. Odkup pozemku parc. č. 203/2
v k.ú. Bolechy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.13.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o odkupu pozemku parc. č. st.
203/2 o výměře 166 m², v k.ú. Bolechy.
K bodu: 14. Odkup pozemku parc. č. 203/3
v k.ú. Bolechy. (č.j. )
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.14.1.: zastupitelstvo
města
pozastavuje
rozhodnutí o odkupu pozemku parc. č. st.
203/3 o výměře 26 m², v k.ú. Bolechy.
K bodu: 15. Prodej pozemku parc. č. 65/19,
65/13 a dílu „a“ odděleného od pozemku
parc. č. 65/10 v k.ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 65/13 o výměře 152 m²
v k.ú. Vyšší Brod, předem určenému zájemci.
Nemovitosti jsou zapsané na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,

Vyšebro dsk ý zpravo daj
Katastrální pracoviště Český Krumlov za cenu
300, Kč/m². Nabyvateli budou přičteny náklady
s prodejem nemovitosti spojené.
I. 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.
65/10 o výměře 43 m², v k. ú. Vyšší Brod a části
pozemku p. č. 65/19 o výměře 6 m² , v k. ú. Vyšší
Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov, za cenu
100 Kč/m². Nabyvateli budou přičteny náklady
s prodejem nemovitosti spojené.
K bodu: 16. Darovací smlouva spojená se
smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.16.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene
služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu pro pozemkovou parc. č.
262/1 v k.ú. Vyšší Brod mezi Římskokatolickou
farností Vyšší Brod, Náměstí 42, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 65028309 (dárce, oprávněný z věcného břemene a předkupník) a městem Vyšší
Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191,
DIČ: CZ00246191 (obdarovaný, povinný z věcného břemene a dlužník), a to bezúplatně. Obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–32=2017.21.16.1.
K bodu: 18. Smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1421/1
v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky
k domu č.p. 379 část obce Vyšší Brod, který je
součástí pozemku parc. č. st. 704 zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Vyšší
Brod a k domu č.p. 449 část obce Vyšší Brod,
který je součástí pozemku parc. č. st. 897 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Vyšší Brod. Mezi Městem Vyšší Brod, se sídlem
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch
Pavelec s.r.o., IČ: 60838647, DIČ: CZ60838647,
se sídlem Míru 379, 382 73 Vyšší Brod (budoucí
oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 5.000,
Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy: 3–35=2017.21.18.1.
K bodu: 19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č.
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1727/3, 103/1 a 103/6 v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.19.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro zařízení
distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod K Vltavě 411 NN“ na pozemkových parc. č. 1727/3,
103/1 a 106/1 v k.ú. Vyšší Brod mezi městem
Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ:
00246191, DIČ: CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, DIČ:
CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 10.000, Kč + DPH + náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–34=2017.21.19.1.
K bodu: 20. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemek par.
č. 4/51 v k.ú. Herbertov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.20.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod
Těchoraz garáž 112 NN“ na pozemku parc. č.
4/51 v k.ú. Herbertov mezi městem Vyšší Brod,
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (povinný) ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice, a.s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 (oprávněná), a to za jednorázovou
úplatu 10 000, Kč + DPH + náklady spojené
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy 3–33=2017.21.20.1.
K bodu: 21. Smlouva o právu provést stavbu
„Rekonstrukce mostu v km 10,383 trati Rybník– Lipno nad Vltavou“
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.21.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce mostu v km 10,838
trati Rybník–Lipno nad Vltavou“ na pozemkových parc. č. 34/1, 1506/2 a 1572/8 v k.ú. Herbertov a pozemku parc. č. 778/1 v k.ú. Hrudkov
mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 (vlastník
pozemku) a Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ:
CZ70994234 (stavebník).
K bodu: 22. Dohody o vytvořené společného školského obvodu základní a mateřské
školy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.22.1.:
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zastupitelstvo města
I. schvaluje
uzavření Dohody s Obcí Malšín, Malšín 24, Vyšší Brod, IČ: 00475475 o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy – Základní
a mateřské školy Vyšší Brod, Náměstí 58, Vyšší
Brod, IČ: 60084391.
II. s ch v a l u j e
uzavření Dohody s Městem Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 2, IČ: 00246115
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy – Základní a mateřské školy Vyšší
Brod, Náměstí 58, Vyšší Brod, IČ: 60084391.
K bodu: 23. Modernizace silnice II/163 včetně obnovy vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.23.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
z důvodu plánované opravy povrchu komunikace II/163 v ul. Kaplická a v ul. Míru realizovat
v letošním roce obnovu vodovodního řádu,
který je uložen pod komunikací, za předpokládanou cenu 2 300 000, Kč.
I. ukládá
	Mgr. Vladimíře Račákové, tajemnici městského úřadu,prověřit možnost odložit některé z akcí na obnovu vodovodu a kanalizace
na další rok a dle tohoto zjištění připravit
rozpočtové opatření.
II. souhlasí
	
z časových důvodů zadat tuto veřejnou
zakázku v režimu článku III, odst. ii. Vnitřní
směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu města Vyšší Brod.
K bodu: 24. Smlouva o společnosti s Jihočeským krajem – odvodnění komunikace II/163
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.24.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření Smlouvy o společnosti mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice, IČ: 70890650 a Městem Vyšší Brod, se sídlem ul. Míru 250, Vyšší

k věten 2017
Brod, IČ: 00246191 o vzájemné právní úpravě
práv a povinností mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se
společným výkonem zadavatelských činností
podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na veřejné zakázce
„Odvodnění komunikace II/163 v průtahu městem Vyšší Brod“.
K bodu: 25. Výměna osvětlovacích těles
v Základní a mateřské škole Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.25.1.:
zastupitelstvo města
I. souhlasí
	
s provedením výměny osvětlovacích těles
ve velké tělocvičně v budově základní školy
dle předložených parametrů.
II. ukládá
	
Mgr. Vladimíře Račákové, tajemnici městského úřadu, připravit rozpočtové opatření
na tuto akci.
K bodu: 26. Územní plán města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.26.1.:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
souhrnnou informaci ve věci pozemků p.č.
1313/2 a 1636/1 v k. ú. Vyšší Brod od majitelky
pozemků.
I. schvaluje
vyhlášení nového projednání stávajícího návrhu územního plánu včetně SEA dle § 52
II. schvaluje
vypovězení smluv na pořízení a zpracování
změny ÚPO č. 6
III.
schvaluje
jako pořizovatele změny ÚPO č. 6 MěÚ Český
Krumlov a jako pověřeného zastupitele pro tuto změnu Ing. Milana Zálešáka

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Vyšší Brod
za rok 2016
K bodu: 28. Zpráva o činnosti Policie ČR obvodní oddělení Lipno nad Vltavou
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku ve služebním obvodě
OPP Lipno nad Vltavou za rok 2016.
K bodu: 29. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.21.29.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti pro komunikační vedení (metalický
kabel/ na pozemkových parcelách č. 1194/5,
1206, 1715/5, 1715/7 a 1718/2 v k. ú. Vyšší Brod
mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 (budoucí obtížená osoba) a Českou telekomunikační
infrastrukturou, a.s., Olšanská 2681/16, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063
(budoucí oprávněná osoba), a to za jednorázovou úplatu 100, Kč + DPH.
Nepřijatá usnesení
K bodu: 12. Zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 17/1 v k.ú. Vyšší Brod
K bodu: 17. Doplnění do Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě 

K bodu: 27. Zpráva o činnosti
Městské policie
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města

V Jindřichově Hradci poznávali Vyšší Brod
M

uzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci zahájilo
letošní výstavní sezónu 1. dubna 2017 výstavnou Jiřího Škocha – fotografie, Bohuslav Reynek/cliche verre. Významnými hosty v rámci
zahájení této výstavy byl historik Jiří Šerých
a skupina Chinaski. Další z významných výstav
je představení města Vyšší Brod. Na velkoformátových panelech jsou k vidění fotografie
zachycující genia loci tohoto malebného města
i přilehlého okolí. Pro návštěvníky výstavy jsou
zajímavé i doplňující textové informace.
Výstava města Vyšší Brod se v Jindřichově
Hradci realizovala v rámci projektu „Poznáváme krásy Jižních Čech“. V dubnu vidělo výstavu
cca 1590 návštěvníků. 
Zuzana Bedrnová

Ing. Milan Zálešák
starosta
Eva Maštalířová
místostarosta

k věten 2017
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Rallye Český Krumlov zavítá do Vyššího Brodu.
Kemp Pod hrází bude oficiální tankovací zónou
Český Krumlov, jediná tuzemská akce svého
druhu pro příznivce elektromobility a vozidel
spalujících stlačený zemní plyn. Unikátní projekt je stejně jako vloni součástí seriálu mistrovství světa FIA Electric and New Energy
Championship.

J

ižní Čechy budou v květnu hostit druhou
nejstarší tuzemskou automobilovou soutěž.
Pětačtyřicátý ročník Rallye Český Krumlov se
pojede ve dnech 19. a 20. května. Centrem
všeho dění bude Výstaviště České Budějovice, slavnostní start, cíl a vyhlášení vítězů hostí
českokrumlovská Jelení zahrada.
Na startu tradiční soutěže, která je zařazena
do evropského šampionátu FIA Central Rally
Trophy a TrueCam Mistrovství ČR v rally, nebude chybět kompletní tuzemská špička seriálu soudobých i historických vozů, organizátoři
z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov
a týmu ČK motorsport rovněž očekávají účast
několika zahraničních pilotů.

Souběžně s klasickou rallye se o třetím květnovém víkendu uskuteční 6. New Energies Rallye

Rallye si užijí také Vyšebrodští
Zblízka se na soutěžní vozy můžou přijít podívat také obyvatelé Vyššího Brodu. V areálu kempu Pod Hrází vznikne oficiální tankovací zóna,
kam posádky zavítají na přejezdu mezi rychlostní zkouškou Rožmberk, která bohužel není
přístupna divákům, a startem lipenského testu.
První speciály by se tam měly objevit v sobotu
20. května po půl druhé odpoledne, někteří
účastníci budou na pravém břehu Vltavy poblíž
„vyrovnávačky“ doplňovat palivo ještě jednou
o dvě hodiny později.
Rychlostní zkouška Lipno je součástí harmonogramu českokrumlovské rallye od roku 2011.
Šest let startovala ve Slupečné, letos však dochází k zásadní proměně, když se tento divácky oblíbený test pojede v opačném směru.
Na kramolínských sjezdovkách a v přilehlých
lesích proto budou vrcholit souboje o konečné

Foto: Pavel Kacerovský

pořadí. Stanoviště STOP za cílem této „erzety“
bude umístěno přímo u bobové dráhy. Živo se
čeká rovněž na centrálním parkovišti skiareálu.
Během odpoledne tam proběhne přeskupení,
diváci tam navíc můžou sledovat práci mechaniků v servisní zóně.
Podrobné informace o programu včetně aktuálního časového harmonogramu jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách
www.rallyekrumlov.cz
a www.rallye-newenergies.cz. 

Pavel Kacerovský

Holky šesté na MČR družstev
ve Strakonicích snažit jiní. Vyšší Brod sice neúčastí Meškánové přišel o tři jisté tituly Krajských
přeborníků ale Kamil Kuchta s Andreou Petrů
zachránili co se dalo. Andy si přivezla tři bronzové medaile. Po jedné ze singlu a deblu a ještě
jednu ze smíšené čtyřhry s Kuchtou.

Foto: KST ZŠ Vyšší Brod

N

a Mistrovství České republiky družstev
do Ostravy odjížděly stolní tenistky s tajnou ambicí získat už konečně nějaké medaile.
V prvním kole jim bylo nalosováno družstvo
z Nového Boru. Soupeřky bojovaly velmi srdnatě, ale výhra 3:2 přece jen patřila Vyšebrodským. Ve čtvrtfinále však nestačily na domácí
tým MITAL Ostrava KST a tak musely bojovat
jen o páté až osmé místo. Konečná šestá příčka
je stejná jako v loňském roce, ale po zvážení všech okolností to zase nějaký neúspěch
opravdu není.
Andrea Meškánová si v posledním nedělním
zápase zranila kotník a tak se příští víkend
museli na Krajském přeboru mladších žáků

V ten den měla Eva Pokorná Kontrolní turnaj ČR
v Hradci Králové. Sedmé místo by nebylo tak
špatné, kdyby utavená Evička, která měla jen
dva dny na regeneraci po třídenním soustředění ve Vlašimi, neprohrála s hráčkami se kterými
by prohrávat neměla. Hned druhý den v neděli se ve Vyšším Brodě konal Krajský přebor
staršího žactva. Ten vzala do svých rukou Šárka Procházková a s přehledem zvítězila nejen
v jednotlivcích, ale i v deblu s Pokornou. Titul
z mixu pak získala Pokorná spolu s Dobiášem
ze Soběslavi.
Velké uznání však patří všem pořadatelům vedeným Štefanem Kuchtou. Hned po příjezdu
ze Strakonic se rodiče hráčů a místní dorostenci
pustili do přípravy tělocvičny a výsledek byl
vynikající.
Na 17th. Sparkase Championschips Austria
v Linci nebude mít pěkné vzpomínky především Eva Pokorná. Spoluhráčka do repre týmu
Pařízková onemocněla a nakonec se na turnaj

nedostavila ani narychlo sehnaná náhradnice Bártová. Evě byla přidělena spoluhráčka ze
Švýcarska. Stolní tenis v Čechách je však přece
jen o něco dál a na Evu zbylo jen deváté místo
v týmech. Šárka Procházková vytvořila dvojici
s Kristýnou Kacálkovou z Ústí n. L. Dívky si vedly
tak úspěšně, že si z Lince odvezly pohár za třetí místo v soutěži Challenge. Populární Andy
a Mandy byly ve stejné soutěži ve své kategorii
čtvrté. Navíc Petrů bojovala poslední den turnaje o třetí místo v Challenge mezi nejmladšími
žákyněmi. Takové zápasy se jí však zatím těžko
zvládají a nakonec zůstala bez poháru.
O alespoň bronzový pohár se pral i Kamil Kuchta, pro kterého by byl výrazný úspěch na evropském turnaji velkým zadostiučiněním. Skvělý,
bojovný a vyrovnaný zápas nakonec skončil 3:1
pro hráče místního Froshbergu Linz.
Začátkem dubna stolní tenisté vyvěsili plakáty
na nábor nových hráčů. Nejspíš nějakou marketingovou chybou se stalo, že na určený trénink
přišel jen jeden chlapec z Loučovic. Proto touto
cestou oznamujeme všem rodičům, prarodičům i samotným dětem:
Stolní tenisté Vyššího Brodu stále přijímají
nové hráče a hráčky. 
P. M.
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Z činnosti Městské policie Vyšší Brod
v období od 15. 2. 2017 do 14. 4. 2017
M

áme tu „rozkvetlý“ květen a nejvíce ohroženým orgánem tohoto „měsíce lásky“
je naše srdce. A platí to nejen symbolicky, ale
i fyzicky, a je tedy třeba srdce v tomto období
uklidňovat i posilovat. Období května a června jsou tedy měsíce, kdy je dobré věnovat se
našemu srdci a krevnímu oběhu. Příroda se již
naplno probudila a bylinkáři mají napilno. Mezi
bylinami, které můžeme sbírat v tomto období,
najdeme i ty vhodné pro naše srdce a cévy.

Rostlinou, která velmi pomáhá našemu srdci je
keř hlohu. Jistě znáte krásu starých hlohových
keřů, které jsou spojeny s mnoha pověstmi
a pohádkami. Hloh a jeho rozkvetlé větve býval součástí mnoha jarních slavností, svateb
i zvyků.

• 19. 2. nám byl předán pes, který do Vyššího
Brodu přišel s turisty 18. 2. od Drkolné. Podařilo se nám zjistit majitele z Horního Dvořiště,
který si pro psa přijel. Přestupek byl vyřešen
blokovou pokutou.
• 19. 2. odpoledne jsem odchytili štěně, které
už majitel hledal. Pejska si převzal.
• 21. 2. nás volala barmanka do jedné z místních heren, kde se jí pokusila jedna cizinka
odcizit lahev vodky. Cizinku jsme vyprovodili, protože neměla peníze byl přestupek
vyřešen domluvou. O nevhodném chování
jsme vyrozuměli rakouské kolegy, pro které
to nebyla neznámá firma.
• 25. 2. nám byl předán nalezený mobilní
telefon, strážníci vyvěsili fotografii na plakátovací plochy a po pár dnech se majitel pro
telefon dostavil.
• 28. 2. jsme řešili opět zaběhlé psy, oba byli
předáni majitelům a přestupek vyřešen domluvou.
• 3. 3. jsme obdrželi další nalezené klíče, pro
které se majitel za týden dostavil.

Foto: I. Podhradská

Hloh je široce rozšířeným a uznávaným léčivým prostředkem. Je tonikem pro srdce, harmonizuje srdeční arytmie a zlepšuje krevní
oběh. Celkově posiluje srdce, reguluje krevní
tlak i mírně uklidňuje psychiku. Hodí se při léčbě následků infarktu myokardu i jako prevence
ischemické choroby srdeční.
Z hlohu užíváme nejvíce květ, ale také list
a hložinky (červené plody). Návod na čaj z hlohových květů je velmi jednoduchý, čajovou
lžičku květů přelijeme šálkem vařící vody a necháme zakryté 5 minut vyluhovat. Pijeme až 4x
denně a doporučuje se vypít šálek čaje před
spaním.
Hloh můžeme užívat i dlouhodobě, je zcela
bezpečný i při společném užívání s klasickými léky. Naopak – pokud hloh budete užívat
zároveň s nimi, může se jejich spotřeba snížit,
poraďte se se svým lékařem a rozhodně sami
nesnižujte dávky užívaných léků, ani je nevynechávejte.
Tak hurá do přírody. A nezapomeňte, že pro
srdce je ten nejlepší lék radost a láska! 
Iveta Podhradská
(více se o bršlici se můžete dozvědět
na stránkách www.zememama.com.)

• 11. 3. jsme vyjížděli do jednoho z obchodních center ve Studánkách, kde byl zadržen
pachatel drobné krádeže. Německý st. příslušník byl za svůj pokus odměněn blokovou
pokutou.
• 18. 3. se v jiném obchodě o krádež pokusili
dva mladíci z Rakouska. Z místa se jim podařilo utéct, buhužel pro ně, při útěku ztratili
klíče od vozu a dokonce v Rakousku nahlásili
napadení. Když se na místo vrátili s rodiči,
museli si své domněnky upravit podle kamerového záznamu z obchodu, kde krádež
zaznamenána byla, ale napadení ne. I jejich
čin byl ohodnocen blokovou pokutou.
• 19. 3. nekradou u nás jen cizinci, při pokusu o odcizení zboží z průjezdu jednoho
obchůdku na náměstí byl natočen místní
mladík, který také přispěl do městské kasy.

Ztráty a nálezy, ilustrační foto

• 24. 3. nám byly předány další ztracené klíče.
Po vyvěšení se majitelka přihlásila.
• 25. 3. se konal koncert pro Andu. Na klid v ulicích dohlíželi strážníci do půlnoci, kdy nás
vystřídali kolegové z OOP Lipno.
• 31. 3. nám byl předán další nález. Tentokrát
vodítko na psa, které bylo majitelce vráceno.
• 5. 4. se podařilo zkontrolovat osádku vozidla
s anglickou MPZ. Rumunská osádka v prostoru bývalé celnice nabízela šperky ze žlutého kovu. Chtěl bych občany upozornit, že
se zde neobjevili poprvé a to co nabízejí jako
zlato jen vypadá. Za porušení tržního řádu
byla odměněna blokovou pokutou.
• 5. 4. byl zjištěn další pokus o žebrání na náměstí. Po zadokumentování bude spis předán Komisi pro projednávání přestupků města.
• 7. 4. se ve městě konal další koncert, tentokrát skupiny Ortel. Na veřejný pořádek jsme
dohlíželi společně s kolegy s OOP.
• 11. 4. provedla hlídka, na základě žádosti,
předvedení před Komisi pro projednávání
přestupků.
Po dohodě s majiteli dlouhodobě odstavených vozidel se nám podařilo uvolnit 7 parkovacích míst na parkovištích u paneláků. 


Pouť na Maria Rast am Stein
K stoletému výročí zjevení Panny Marie ve Fatymě
se dne 13. 5. 2017 v 11.00 hodin
uskuteční pouť na poutní místo Maria Rast am Stein.

D. Krob

k věten 2017
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Kašna na náměstí dostane nový háv

K

ašna z druhé poloviny 19. století se sochou sv. Floriána právě prochází rozsáhlou opravou. Až do poloviny měsíce srpna na ní budou
probíhat jak stavební, tak restaurátorské práce. Celkové náklady renovace přesáhnou 600 tisíc korun a budou z části hrazeny z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury.

Čilý ruch kolem kašny na vyšebrodském náměstí vypukl o posledním
dubnovém týdnu, kdy došlo k jejímu částečnému rozebrání. Dříve, než
samotné práce započaly, musel být vypracován odborný technický
posudek, na základě kterého probíhalo i zadávání výběrového řízení
na dodavatele a následně se celý postup opravy této dominanty centra
obce musí dle něj řídit. Historická kašna je kulturní památkou, veškeré
práce a opravy tedy musí být konzultovány s odborem památkové péče
Jihočeského kraje nebo obce z rozšířenou působností (v našem případě
MěÚ Český Krumlov). Obnova kulturních památek probíhá vždy ve specifickém režimu a jedná se o zdlouhavý proces. Z důvodu ochrany historických staveb proti neodborným zásahům je však nezbytný. Je nutné si
také uvědomit, že samotné restaurování je velmi pracné a není možné,
aby bylo během pár týdnů vše hotovo.
Jak již bylo výše zmíněno, první etapou bylo částečné rozebrání kašny.
V nejbližší době proběhne druhá etapa stavebních prací, které budou
zahrnovat opravu zpevněných ploch v okolí kašny nebo nové dláždění.
Renovována bude i šachta na vodní čerpadlo. Bude instalován i vodní
filtr, který dříve v kašně vůbec nebyl. Na druhou etapu naváže restaurování samotné kašny. Na místě bude čištěn kámen, kde bude třeba, bude
doplněna hmota a kašna se postupně bude dávat opět dohromady.

Na základě výběrového řízení byli vybráni dva dodavatelé služeb. Restaurátorské práce provádí akreditovaný restaurátor Richard Rudovský a jejich
náklady dosáhnou 372 000,– Kč. Ty by měly být v celkové výši hrazeny
z Programu regenrace MPR a MPZ. Stavební práce zajistí vyšebrodská
stavební firma POstavPO, s. r. o., zde se náklady vyšplhaní na 239 000,–
Kč. Z programu regenerace budou hrazeny jen uznatelné náklady (práce
s kamanem) ve výši 41 000,– Kč. 

jstr
Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

OBEC LOUČOVICE,
středisko technické služby obce Loučovice,

hledá dva zaměstnance/zaměstnankyně
na pozici řidič – pracovník technických služeb obce,
pracovní poměr na dobu neurčitou.
Nástup dle dohody (možno ihned).
Popis pracovní náplně:
• řidič a obsluha komunální techniky,
• činnosti v odpadovém hospodářství,
• údržba veřejné zeleně a komunikací,
• údržbářské činnosti.
Požadavky na uchazeče/uchazečku:
• řidičské oprávnění skupiny B, T a E,
• trestní bezúhonnost,
• vyučen v technickém oboru,
• bez zdravotního omezení,
• samostatnost.
Nabízíme:
• zaměstnanecké benefity (stravenky, očkování, pojištění apod.),
• nové zázemí pro zaměstnance.
Žádosti podávejte v termínu do 10. 5. 2017 na podatelně
Obecního úřadu Loučovice, 382 76 Loučovice 51.
Přílohy žádosti: strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů,
prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Kontaktní osoba: Stanislav HACKL, mobilní telefon 727 883 277,
email: ts@loucovice.info.

Jakým směrem se bude ubírat Rožmberk?
P

o předchozích uveřejněných příspěvcích paní starostky Mgr. Schwarzové ve Vyšebrodském zpravodaji, které nebyly vždy lichotivé
a pravdivé, jsem se rozhodla také reagovat. Vzpomněla jsem si na jeden z jejích prvních titulků: „Kam směřuješ Rožmberku, doufám, že
dobrým směrem“, který byl zveřejněn před rokem. Paní starostka se
zde i ve svých následujících příspěvcích domnívá, že Rožmberk kráčí
dobrým směrem, nicméně já o tom nejsem zcela přesvědčena a pokládám za svou povinnost zastupitelky s ekonomickým vzděláním Vás
spoluobčany seznámit s některými svými obavami a zároveň se pokusit
uvést některá tvrzení paní starostky, která se objevila v posledním vydání zpravodaje, na pravou míru.
Již v loňském roce jsem poukazovala na velký nárůst běžných ročních výdajů. Za předchozího vedení města Rožmberk v letech
2012 – 2014 se tyto běžné výdaje pohybovaly v rozmezí od 8 875 000 Kč
do 6 522 000 Kč, v roce 2015 vzrostly na 10 152 000 Kč a v roce 2016
dokonce na částku 14 290 000 Kč. Paní starostka zdůvodňuje nárůst výdajů snahou napravovat všechno špatné, co bylo před jejím nástupem
na úřad vykonáno. Doslova uvádí, že „touto strategií městu peníze šetří,
než tzv. vyhazuje“. V reakci na toto tvrzení jsem připravila vývoj nárůstu
běžných ročních výdajů v čase s krátkým komentářem:
		
Elektřina voda
Elektřina úřad
Občerstvení
Mzdové náklady dělníků
Mzdové náklady úřednic
Odměny mimo zaměstnance
Právní služby

2014
74 000,–
97 000,–
8 000,–
379 000,–
248 000,–
3 000,–
39 000,–

2015
97 000,–
154 000,–
43 000,–
605 000,–
530 000,–
26 000,–
101 000,–

2016
127 000,–
192 000,–
92 000,–
626 000,–
711 000,–
66 000,–
112 000,–

Domnívám se, že výši uvedených výdajů lze zodpovědným přístupem
a promyšlenou strategií do velké míry ovlivnit, a to za předpokladu,
že bude vedení města zacházet s finančními prostředky města jako
řádný hospodář. Spotřebu energie na čerpání pitné vody lze snížit využíváním vody, která teče z kopce z Přízeři zadarmo a nemusí se draze
čerpat z úpravny vody v Rožmberku. Stejný případ je spotřeba elektřiny
v budově městského úřadu. Stačí pouze dbát na efektivní regulaci vytápění. Navýšení nákladů na občerstvení je také neúměrné. Domnívám
se, že by se občané města rádi sešli i bez zdarma podávaných nápojů,
jídla, tomboly, apod. Za další nepřiměřený výdaj, který lze velmi snadno
ovlivnit a snížit, lze označit výdaje za právní služby a výdaje na dohody
na správu. Mnoho otázek může paní starostka konzultovat zcela zdarma na Krajském úřadu Jihočeského kraje, na Svazu měst a obcí či na odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. V případě
nárůstu mzdových prostředků na komunální služby – technické služby
a nárůstu mzdových prostředků úřednic lze také pochybovat, zda jsou
tyto prostředky skutečně nezbytné a zda jsou vynaloženy efektivně.
U mzdových nákladů úřednic se jedná o nárůst téměř o 500 000 Kč
oproti roku 2014. Je tedy k zamyšlení, zda pociťujeme jako občané města nárůst kvantity a kvality práce těchto zaměstnanců? Paní starostka
sice ve zpravodaji chválí jejich dobrou práci, nicméně navýšení celko-

vého pracovního úvazku zajištěného větším počtem zaměstnancům
nezabránilo např. zkrácení stávajících úředních hodin pro občany města, kteří mají velmi ztížené podmínky, pokud pracují mimo obec. Hlavní
účetní města nemá zajištěnu zkoušku odborné způsobilosti dle zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednicích ÚSC, která je nutná pro výkon této funkce
a podmiňuje následný způsob odměňování. Výše uvedené skutečnosti
vedou k zamyšlení, zda vedení města své zaměstnance vzdělává, správně vede a efektivně využívá jejich potenciál. Pečlivý přístup k práci
nepotvrzuje ani tak základní věc, jako je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů a jiných rozhodnutí, tzv. úřední
deska, která evokuje chaos, možná nejen na zdech městského úřadu.
Bohužel se domnívám, že tento trend neustálého zvyšování běžných
výdajů bude i nadále například rozhodnutím zastupitelů provozovat
„Poštu“ či mít vlastní „prestižní“ přestupkovou komisi pokračovat.
Na závěr bych ráda svým kolegům zastupitelům připomněla, že zastupitel by neměl rozhodovat bez znalosti věci, tzn. vyžadovat po vedení
města řádné podklady je samozřejmostí a nejedná se tedy o šikanózní
jednání, jak prezentuje paní starostka. Povinností zastupitele je vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou,
znalostí a pečlivostí. V návaznosti na vše výše uvedené je zřejmé, že bychom se měli více zajímat o výdajovou stránku rozpočtu a začít vyžadovat hospodárné nakládání s veřejnými prostředky města, které by byly
srovnatelné s výdaji obcí stejného typu a velikosti. Vzhledem k tomu,
že nás v příštím roce čeká velmi náročná investiční akce Rekonstrukce silnice II/160 – průtah Rožmberk nad Vltavou, jejíž předpokládaná
cena za stavební objekt náměstí a chodníky financované městem činí
11 722 803,71 Kč včetně DPH, nerada bych, aby pro příští zastupitele
zůstala stávajícím konáním vedení městská pokladna prázdna či dokonce zadlužená. 
Ing. Veronika Krotká, zastupitelka

k věten 2017

Vyšebro dsk ý zpravo daj

Vážení spoluobčané,
nechtěla jsem nikdy, aby se z Vyšebrodského
zpravodaje stalo politické kolbiště, natož plné
nepravdy, obviňování a předpovídání katastrof.
Musím ale reagovat na článek paní Ing. Veroniky Krotké.
Ve Vyšebrodském zpravodaji jsem uváděla korektní informace, které se týkaly hlavně společenského, kulturního a budovatelského dění.
Tento časopis považuji za informativní a bilanční. Můj poslední příspěvek se ale trochu lišil,
protože se v Rožmberku nad Vltavou provádí
mnoho důležitých projektů a reagovala jsem
též na opakované invektivy opozičních zastupitelů, kteří tvrdí, že nic nedělám. Děkuji paní
zastupitelce Ing. Krotké, že použila výraz, že se
vyjadřuji v posledním čísle nelichotivě, protože
jenom situace v kempu je tak vážná a po bývalé radnici velmi komplikovaná, že slovo nelichotivé přesně vyjadřuje moje pouze elegantní
neadresné a shovívavé popisování stavu. Neoznačuji žádné viníky a nečiním žádné tragické
konce, jak to činí paní zastupitelka Ing. Krotká.
A nyní k faktům. Paní zastupitelka Ing. Krotká píše, jaké byly výdaje v roce 2012– 2014
a používá velmi rozvolněný termín – rozmezí od 8 875 000Kč do 6 522 000Kč a v případě
nové radnice pro rok 2015 – 2016 akcentuje
daleko vyšší náklady a to 10 152 000 Kč v roce
2015 a v roce 2016 14 290 000 Kč. A nyní čtenáři zbystři svou pozornost. Paní Ing. Krotká
v začátku svého příspěvku připomíná své vysokoškolské ekonomické vzdělání a to ji nyní
slouží k nepravdivé manipulaci s čísly. Údaje
s finančními částkami po bývalé radnici používá pouze z kolonky běžných výdajů, ale údaje
z radnice za rok 2015 a 2016 používá z tzv. FIN
zprávy výkazy plnění rozpočtu. Pokud by byly
údaje od paní Ing. Krotké odborné a ne (dle
mého názoru) úmyslně zkreslené, tak by se měli
používat zmíněné údaje z výkazu plnění rozpočtu od roku 2012– 2016 ze zmíněného dokumentu a poté by byla srovnávací tabulka paní
Ing. Krotké objektivní a ekonomicky přesná.
FIN
2012
2013
2014
2015 
2016

výdaje
13 389 508,25
12 572 868,62
13 664 032,45
10 151 376,75
14 289 882,04

Z tabulky jasně vidíte, že hospodaření v Rožmberku nad Vltavou za působení nové radnice
je zcela vyrovnané a za peníze, které jsme vynaložili, nebudujeme na první pohled efektní
stavby, jako např. hasičskou zbrojnici či diskutabilní zasíťování parcel ZTV. Opravujeme
mnohaleté zanedbávání části kanalizace, části
vodovodu, přečerpávací a vyrovnávací stanice,
přístavby k hasičské zbrojnici, prostor na popelnice, místní komunikace, zařízení pro děti,
postupné opravy obecních bytů, zateplování,
vybudování lékařské ordinace, květinovou výzdobu a další.
Vaše tabulka s informacemi o stoupajících nákladech je nesmyslně chaotická a vytržená

z kontextu. Elektřina – měli bychom dostat zpět
zálohy, využívali jsme topení dřevem v roce
2016.
Občerstvení je mi až trapné obhajovat, jestliže se pořizovalo např. na sjezdy starostů, dětský den, Mikuláše, vánoční večírek pro seniory
za 8 000 Kč. Nevím, kam jste na tato čísla chodili, ale i kdyby to byla pravda, tak by to opravdu bylo nedůstojné. Dále zmiňujete nárůsty
na mzdové náklady. Mzdové náklady vzrůstají
obecně, každý rok tabulkově a také vzhledem
ke vzdělání pracovníků. Poukazujete na kvalitu
a kvantitu služeb, ale uvedu jeden příklad, kde
se opět dopouštíte nepravdivého tvrzení. Píšete, že byly zkráceny úřední hodiny pro občany,
ale za bývalé radnice byly úřední hodiny v pondělí do 15:00 hodin, ve středu do 17:00 hodin.
Nyní jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu
do 16:30 hodin a v pátek od 8:30 – 10:30 hodin.
Jinak jsme na MěÚ k dispozici prakticky pořád,
nejenom v úřední dny, ale i například v době
volna na oběd. Já osobně po domluvě i v sobotu či neděli. Práce úřednic a právníka je nyní
velmi intenzivní, protože opravujeme smlouvy
či vytváříme nové smlouvy, které chyběly –
smlouvy s dělníky v lese, smlouvy na odběr
vody apod. V tomto období se též prodává
hodně parcel, mění se kultury pozemků, jsou
vklady do katastru, mnoho smluv se připravovalo s majiteli pozemků okolo průtahu, nyní se
vytvářelo mnoho smluv a stanovisek ke kempu, podklady pro pivovar, podklady pro jednání o cyklostezce, smlouva s Poštou Partner,
atd. Proto stouply náklady na právníka, kde
se taktéž promítá soudní spor s paní Janou
Račákovou. Zmiňujete též, že úřednici chybí
zkouška odborné způsobilosti dle zákona č.
312/2002 Sb. . Tato povinnost platí již od roku
2002 a předchozí účetní paní Jana Račáková
ji nikdy neměla, ale to Vám v předchozím období, dokonce jako předsedkyni finančního
výboru nikdy nevadilo. Paní Magda Radová má
vyšší ekonomické vzdělání než paní Račáková
a k této zkoušce je úředník povinen se přihlásit
do osmnácti měsíců po nástupu do zaměstnání. Paní Magda Radová v červnu začne absolvovat náslechy ve školícím středisku MV ČR. Tvrzení paní Ing. Krotké, že mohu využívat zdarma
služeb JČK, MV ČR atd. jsou skutečně částečně
pravdivá, ale služby těchto institucí jsou víceméně konzultační, jak ve svém příspěvku
koneckonců sama uvádí. Všechna města i malé
vesnice mají nyní své právníky, kteří jsou seznámeni s reálem města a dokáží pružně reagovat.
Skutečné služby právnické jsou v dnešní době
zcela nezbytné, jak nám nedávno ukázal příklad hrozby vrácení 5 000 000 Kč dotace. Ztráty,
které vzniknou při legalizaci staveb v kempu
budou též veliké, protože téměř všechny stavby
jsou nezkolaudované, dočasné a ty, které zkolaudované jsou, nejsou zase mnoho let zaneseny v katastru. O jiných škodách v kempu ani nemluvě a to, že smlouva i dodatky byly neplatné,
zde též nehodlám rozvíjet. Kdyby tady byl
dobrý právník … Toto nemám za zlé bývalému
nájemci, který zde nemohl v pravém slova smyslu investovat, přesto že měl nápady a jisté vize,
nebylo mu to umožněno a investice z města
byly minimální, kontrola, spolupráce a rozvíjení
kempu ze strany obce nulové. Přesto mohl být
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kemp v Rožmberku nad Vltavou špičkovým
turistickým zařízením, chloubou Rožmberka
nad Vltavou a velkým přínosem ekonomickým
a zde jsme u termínu dobrého hospodáře.
Zde máte několik čísel … období do roku 2014
NázevVýdaje
Hasičská zbrojnice Přízeř
10 739.848,–
Parcely ZTV (zasíťování 7 parcel) 6 014 890,–
Záchody veřejné (2 záchody)
670 000,–
Dodatečné stavby HZ
placené novou radnicí, chybějící
manipulační sklad a prostor pro otop)
500.000,–

( v roce 2015 )
Období od roku 2016 – 2017
NázevVýdaje
Ordinace s čekárnou
290 575,–
Sociální zařízení - kemp
(20 sprch, mycí žlaby, 28 záchodů,
obklady, umyvadla atd.)
600 000,–
Abyste odvedli pozornost, poukazujete, jak
je třeba šetřit na občanech, dětech, matkách,
oslavách státem uznaných svátků. Chtěli jste
zkomplikovat svým působením přítomnost lékařské ordinace a nyní poukazujete na projekt
Pošta Partner, přestupkovou komisi a jiné. Mně
naopak připadá poměrně prestižní záležitostí
hasičská zbrojnice, která byla financována částkou 10 739 848 Kč a stále již v našem období
dalších 500 000 Kč, neboť pan architekt jaksi
zapomněl přimalovat mechanizační sklad či
místnost na uskladňování otopu.
V závěru svého příspěvku píšete o Rekonstrukci silnice II/160. Na této akci nemáte sebemenší podíl, jen jste uvedla odhadovanou cenu
11 722 803 Kč včetně DPH. Já jsem se zúčastnila minulý týden výběrového řízení. Dostali jsme
se na mnohem nižší cenu a to i za předpokladu, že vítězná firma má výborné reference. Ale
nemohu psát, tak jako vy a operovat s neoficiálními čísly, neboť VŘ není ještě administrativně ukončené. V současné době je na účtech
města 17 336 132 Kč. Budou samozřejmě ještě
určité výdaje, ale také ještě čekáme poměrně značný příjem z naší hospodářské činnosti.
Mohu se tedy zaručit, že na celou opravu náměstí máme již finanční zdroje z našich úspor
a budeme mít finanční prostředky na případné
spoluúčasti s dotačním programem. Do Rožmberka nad Vltavou bude z kraje převedeno
okolo 30 mil. Kč. Na náměstí máme ušetřeno bez jakéhokoli omezení vývoje Rožmberka
nad Vltavou v budoucnu, pokladna nebude
ani prázdná ani zadlužená, jak vizionářsky tvrdí
paní Ing. Krotká. 
Lenka Schwarzová , starostka

Blahopřání

V květnu 2017 oslaví kulaté výročí paní
Adlerová Jolana a pan Vavrek Jaroslav
z Rožmberku nad Vltavou. Město Rožmberk nad Vltavou jim přeje vše nejlepší,
hodně zdraví v dalším životě.
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k věten 2017

Č t e n á ř s k ý ko u t e k
skřítcích, kde každý ze skřítků obývá jeden
z nejčastějších stromů v naší přírodě.
Steffensmeier Alexander – Lízinka roznáší
poštu
Lízinka je chytrá a podnikavá černobílá kravička,
která žije na statku se svými kamarády. Zvířátka mají pestrý život, protože se každou chvíli
u nich něco semele.
pro starší:
Boehme Julia – Poník k zulíbání
Další z příběhů Týny a jejího Ponyho.
Dahl Roald – Fantastický pan Lišák
Divoké zvíře se nezapře a být jiný je přece
úžasné!

Přicházím z nabídkou květnových knižních
novinek. Přeji příjemné čtení.
R. Ouředníková
básničky a říkadla:
Skákal pes přes oves
Rýmy paní Meluzíny
Máme rádi písmenka
Kdo se směje naposled
„Disneyovky“:
Ledové království
Zvonilka – Piráti
Zootropolis
pohádky:
Moostová Nele – Havran Nezbeda
Klasické dětské nešvary pomůže vyřešit havran
Nezbeda!
Pospíšilová Zuzana – Knihovnické pohádky
S touto knížkou poznáte knihovnu tak, jak ji neznáte. Seznámíte se se skřítky knihovníčky, vysvobodíte zakletou knihovnici, budete svědky
toho, jak se z čarodějnice stane vášnivá čtenářka, a možná se i dozvíte, jak vznikla první kniha.
Munsterová Dana – Pohádky nejen mezi
stromy
Kniha obsahuje 13 laskavých pohádek o víle
Denisce a jejích kamarádech – stromových

Květnové čtení
Ráda bych Vás pozvala na
Květnové podvečerní čtení
v úterý 16. května v 18 hodin,
kdy se sejdeme v Městské knihovně.
Pokud bude příznivé počasí, půjdeme
s knihou do přírody.
Budu se těšit.

Friedrich Joachim – Čtyři a půl kamaráda
Jak to všechno začalo, aneb, Sedmikráskovo
první dobrodružství. A kdo je Sedmikrásek, se
dočtete již v knize.
Šlik Petr – Ve staré cihelně se svítí
Vojta a Jindra získali novou kamarádku Terezu, která má stejnou kuráž jako oni dva. Společně objeví starou cihelnu, ve které přebývá
František. Děti nejprve nechápou, co František
v cihelně dělá, ale když jim vysvětlí, že bojuje
za záchranu architektonicky cenné cihelny,
rozhodnou se mu pomoci.
Válková Veronika – Mezi Indiány
Na tom, jak se člověk rozhoduje, záleží víc, než
si zatím Bára dovedla představit. Ocitne se totiž v zajetí indiánů, má velký strach o holý život
a také se bojí, aby nepotkala sebe samu.
Dvořáková Petra – Každý má svou lajnu
O florbalu, prvních láskách a ceně vítězství.
Ne každý gól znamená výhru. Ne všechno je
takové, jak se na první pohled jeví.
Ščerba Natalie – Srdce času
Dva světy – Ostala a Eflara se nezadržitelně
přibližují k sobě. Časovou propast mezi nimi
může zvětšit jen legendární Šarlatový kvítek
a společně vyslovené přání všech klíčníků.
pro zajímavost:
Ty jsi holka, ty jsi kluk
Rodičům to není fuk, když se děti ptají na sexualitu.
Chalupa Jiří – Velmistr E
O etiketě.
Historie starověkých civilizací
Encyklopedie pravěkých zvířat
pro dospělé:
Červenák Juraj – Ďábel v zrcadle
Ve čtvrtém románu cyklu historických detektivek Juraje Červenáka navštíví hrdinové Vídeň
přelomu 16. a 17. století.

King Stephen – Pan Mercedes
Muž v ukradeném mercedesu úmyslně vjede
do fronty na chodníku, na místě zůstane osm
mrtvých a patnáct zraněných. Řidič z místa
činu zmizí. Po několika měsících dostane vysloužilý zatrpklý policista ze stejného městečka podivný dopis od kohosi, kdo se k činu
přihlásí a zároveň naznačí, že chystá mnohem
strašlivější útok.
Patterson James – Patnáctý skandál
Lindsay prožívá naplno své mateřství a šťastné
manželství. Když však z luxusního hotelu, kde
došlo k vraždě, zmizí krásná, svůdná blondýnka, začne se Lindsayina idyla drolit. Než se jí
podaří ženu vystopovat a vyslechnout, zmizí
i její manžel.
Cross Neil – Pohřeb
Nathan nikdy nezapomněl na nejhorší noc svého života, kdy náhle a strašlivě zemřela mladá
žena. Jenom on a Bob vědí, co se tehdy doopravdy stalo, a míní to tak nechat.
Manželé odvedle
Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě na slavnostní večeři. Nic osobního,
ale rušilo by pláčem. Váš manžel prohlásí, že to
nevadí. Teď stoupáte po schodech do svého
mrtvolně tichého domu a vaše nejhorší noční
můry se naplnily.
Baldacci David – Camel club
Může skupina čtyř společenských vyděděnců
zachránit Ameriku?
Grisham John – Předvolání
Nečekané dědictví způsobí nečekané problémy.
Rodriguez Deborah – Návrat do kavárničky
v Kábulu
V malé kavárně ve válkou rozervaném Kábulu svedl osud dohromady pět žen z jediného
důvodu: aby pomáhaly – jedna druhé i všem
ostatním. Volné pokračování Kavárničky v Kábulu přivádí na scénu staré známé postavy
i nové tváře.
Stefánsson Jón – Smutek andělů
Druhý díl románové trilogie nejúspěšnějšího
současného islandského spisovatele popisuje
život rybářské obce devatenáctého století.
Bellová Bianca – Jezero
Příběh ze současnosti starý jako lidstvo samo.
Je to pouť hrdiny, chlapce, který na cestu vyráží jen s uzlíčkem nervů a kabátem po dědkovi.
Musí do světa, aby hledal, a vrátit se domů, aby
našel.
Šindelka Marek – Únava materiálu
Dlouho očekávaný autora reaguje na aktuální téma – migrační vlnu. Popisuje cestu dvou
bratrů z nejmenované země ohrožené válkou
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do Evropy. Jejich trasy se záhy rozdělí a každý
pokračuje na vlastní pěst: bez mapy, bez spojení, bez kontaktu.
Baume Sara – Jasno lepo podstín zhyna
Pozoruhodný titul úspěšné prvotiny mladé irské autorky je poetickou variantou názvů čtyř
ročních období, která tvoří časový rámec příběhu přátelství dvou psanců – osamělého člověka a týraného psa.
Sepetys Ruta – V šedých tónech
Píše se rok 1941. Linin pohnutý příběh je plný
lidské krutosti a nenávisti, ale zároveň lásky
a naděje. Otázkou zůstává, zda naděje a láska
dokáží udržet člověka při životě a s hlavou vztyčenou dostatečně dlouho…
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Byrne Rhonda – Hrdina
Autorka se nyní obrací k čtenářům s poselstvím, že každý je jedinečný, každý se narodil
s něčím, co nemůže nabídnout žádný jiný ze
sedmi miliard žijících na naší planetě. Tucet
z nejúspěšnějších lidí světa vám ukáže, jaká
konkrétní životní cesta leží před vámi.
Mandžuková Jarmila – Bylinky
Jedinečná kniha o léčivých bylinkách přibližuje
fascinující moc a kouzlo přírodního léčitelství.

Motl Stanislav – Mraky nad Barrandovem
Sláva i zatracení českých filmových hvězd
v době protektorátu a v časech poválečných
ortelů.

Martin-Lugand Agnes – Lituji, čekají mě
Dojemný román o životních rozhodnutích. Yael
je ambiciózní žena, která žije jen svou prací.
Ve svých třiceti pěti letech pracuje pro mezinárodní firmu a téměř nemá čas na přátele, ale
pak zničehonic potká svého bývalého kamaráda Marca, který před deseti lety bez vysvětlení
zmizel.

Juřík Pavel – Lobkowiczové
Lobkowiczové jsou jedním z nejvýznamnějších
a světově nejznámějších českých šlechtických
rodů, jehož historie sahá do konce 14. století.
Jde o první knihu o tomto rodu, která čtenáři
poskytuje souhrnné informace o jeho nejvýznamnějších osobnostech, historických souvislostech, genealogii a heraldice. Seznamuje
také s bezmála dvěma desítkami hradů, zámků
a paláců, které rod vybudoval.

Vážení čtenáři,
v květnovém Okénku bych Vám ráda představila celostátní akci knihoven – Noc s Andersenem. Zmínku o ní jste možná zaregistrovali v médiích poslední březnový pátek.
NOC S ANDERSENEM
„Noc s Andersenem proběhla na 1695 místech,
registrujeme čtecí a spací místa v různých zemích světa: na Slovensku, Polsku, Dánsku, Slovinsku, Řecku, Itálii, Novém Zélandě, Saúdské
Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, Francii,
Španělsku, Banátu, Ukrajině, Makedonii, Srbsku,
Bulharsku i Chorvatsku, všude tam působí krajanské spolky, České školy bez hranic a milovníci
literatury. V pořadí 17. pohádkovou Noc s Andersenem zažilo 98.655 dětí i dospělých.“ To ze
závěrečné statistiky.
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Společenské hry pro děti:
Leo musí ke kadeřníkovi
Zajíc a želva
Dominion – Intriky
Večerníček
Na prodej – karetní hra
Krysí válka – karetní hra
Dějiny českého národa – desková hra
Quiddler – žolíky se slovy

Alexijevičová Světlana
– Modlitba za Černobyl
Kniha laureátky Nobelovy ceny je sestavena
z rozhovorů s lidmi z černobylské oblasti, jejichž život neštěstí zásadně ovlivnilo.

Taylor Patrick – Doktore, šťastný a veselý!
Ať už jste staří známí, anebo se s oběma doktory a jejich bližními setkáváte dnes poprvé, vítejte do světa humoru, přátelství a lásky!

Körnerová Marie – Hodina po půlnoci
Dcera pařížského notáře spěchá za umírajícím
otcem, riskuje cestu za tmy a její kočár je v husté vánici přepaden. Dívka vyvázne jen o vlásek a po návratu domů zjišťuje, že útok kdosi
objednal. Její život se od základu mění. Rodný
dům, v němž žije s tetou a mladou macechou,
pro ni přestává být bezpečným útočištěm.



Kyncl Vojtěch – Lidice
Předválečný, válečný i poválečný osud Lidic
nebyl dosud odborně zpracován. Nyní držíte
v rukou knihu, která obsahuje nové dokumenty
z českých i zahraničních archivů. 

V pátek 7. dubna jsme se sešli v Městské
knihovně ve Vyšším Brodě již po třinácté, abychom společně strávili Noc s Andersenem.
Letos se knihovna připojila k celostátnímu tématu Noci, a tím byl ČTYŘLÍSTEK a jeho známé
postavičky. Scénář naší Noci je v podstatě stále
stejný, mění se jen téma. Letošní výjimkou byly
ale dvě pomocnice, Kája a Terezka, které mi pomáhaly s připraveným programem.
Známý čtyřlístek přivítal 15 nocležníků (z nichž
Laura a Sofie přijeli ze Svatého Tomáše a z Lipna) o sedmé hodině večerní. Po krátkém úvodu
následoval první blok ze tří, který byl věnován
spisovateli, po němž je Noc pojmenována – H.
CH. Andersenovi. Luštilo se, hádalo a četlo z autorových známých i neznámých pohádek. Malá
večeře posílila nocležníky. Poté jsme se již plně
věnovali komiksu. Řekli jsme si základní pravidla jeho tvorby, mnohé komiksy jsme si pro-

Klubíčko

Maminky s dětmi do 6 let zvu
na společné setkání Klubíčka
ve středu 17. května od 16 hodin.
Budeme se těšit.

hlédli a nechali se inspirovat na vytvoření vlastního komiksového příběhu. Rozděleni do pěti
družstvech po třech jsme sbírali nejen body, ale
i tvořili zmíněný komiks. Jak dopadly výsledky,
můžete vidět v dětském oddělení, kde jsou
práce vystaveny. Musím přiznat, že na tak málo
času, který jsme měli, se tohoto úkolu zhostili
všichni bravurně. Na úplný závěr nás čekalo
hledání pokladu. Co se skrývá ve starém kufru,
který jsme našli, jsme zjistili až následné ráno.
Skrývala se v něm odměna. Odměnou pro
nocležníky byl tentokrát časopis čtyřlístek,
pohlednice k Noci s Andersenem, audiokniha
z Audiotéky, sladká odměna za účast a pro
vítězné družstvo pytlík ještě něčeho sladšího.
Jeden z vylosovaných účastníků obdržel tričko
s obrázkem Čtyřlístku. Všichni jsme se na závěr
odměnili úžasnými kremrolemi.
Naše Noc začala v pátek o sedmé večerní. Rozcházeli jsme se na půl devátou v sobotu ráno,
plni dojmů a příjemných zážitků. Děkuji všem,
kteří přišli, za příjemný večer.
PŘÍŠTÍ ROK OPĚT NASHLEDANOU ! 

R. Ouředníková
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Pro posílení týmu obchodního a vývojového oddělení
hledá potravinářská výrobní firma se sídlem v Kaplici
kandidáta/tku,
Činnost:
Hlavní náplní práce bude denní telefonický a e-mailový kontakt se zákazníky, přijímání a potvrzování objednávek,
příprava podkladů pro obchodní zástupce, vytváření kalkulací, řešení rutinních administrativních úkonů, komunikace s výrobním,
vývojovým a nákupním oddělením.
Požadujeme:
Chuť pracovat, znalost anglického nebo německého jazyka na komunikativní úrovni , středoškolské či vysokoškolské vzdělání,
příjemné vystupování, znalost MS Excel, ŘP skupiny B
Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy.
Nabízíme:
Zajímavé zaměstnání s odpovídajícím mzdovým ohodnocením a dalšími benefity (prémie, 13.plat, přátelský kolektiv,
obědy, firemní akce). Práce na plný úvazek.
V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete životopis na emailovou adresu m.valdauf@frulika.cz
Více informací o společnosti Frulika s.r.o. je možno získat na adrese www.frulika.cz

Řádková inzerce
• Restaurace Soňa, Studánky 63 hledá
pomocnou kuchařku do stálého prac. poměru. Tel: 608 824 004. .
• Hledám staré pivní lahve, pivní cedule,
sifonky a limonádové lahve. Cena dohodou.
Výměna možná. Tel.: 723 747 750.

Výbor ZO KSČM Vyšší Brod
zve všechny občany
na pietní akt ke Dni vítězství
nad fašistickým Německem,
který proběhne
dne 8.5.2017 od 15hod.
u pomníku rudoarmějce
ve Vyšším Brodě.

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: 2. 6. 2017
Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz,
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a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 11x ročně. 7x nákladem 1080 ks,
4x v nákladu 1570 ks – rozšířené o příspěvky obcí a městLoučovice, Přední Výtoň a Rožmberk n. Vlt.). Foto na titulní straně: J. Straka

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Kino ve Vyšším Brodě
Až do roku 1956 se promítalo v hotelu Panský
dům, který se tehdy jmenoval Vzlet. Po požáru
hotelu Vzlet v roce 1956 se kino provizorně
přestěhovalo do bývalé německé tělocvičny
Turnhale, která měla číslo popisné 106 a stála pod hotelem Vzlet a dnešním kinem vedle
zbořených lázní. Kino mělo kapacitu 140 sedadel. Od roku 1957 se sice stavěl formou dobrovolných brigád „Dům kultury – první etapa
nové kino,“ ale tak velká stavba byla nad síly
brigádníků. Stavba se potýkala i s kritickým
nedostatkem materiálu, ale nejhorší období
nastalo, když bylo nutno odborné práce provést dodavatelsky. Po nekonečných potížích
bylo nové kino uvedeno do zkušebního provozu v roce 1961. Dům číslo popisné 106 byl
po otevření dnešního kina zbořen.
Zkušební provoz kina trval neuvěřitelných 5
let. Toto období let 1961 až 1966 lze dobře sledovat v kronice paní Blažkové a toto období
dává i dnes reálnou představu o jeho provozu.
Plán na rok 1961 byl 450 představení a 35000
diváků. Z dnešního pohledu celkem úsměvné,
ale tehdy nenaplnění návštěvnosti bylo hodnoceno jako neplnění plánu, což se zachránilo
tím, že v návštěvě sovětských filmů byl Vyšší
Brod druhý nejlepší v okrese. V tomto roce
příjem vysílání Československé televize ve Vyšším Brodě prakticky neexistoval, a pokud ano,
tak v kvalitě, že se na to nedalo dívat. Majitelé
televizorů však měli dobrý příjem rakouské
i západoněmecké televize, a tak kino ve Vyšším Brodě považovali komunisté za největšího
šiřitele socialistické kultury. Odpovídala tomu
i skladba promítaných filmů, kdy v roce 1962
bylo více než tři čtvrtiny filmů socialistické produkce. Tyto filmy moc nelákaly, a tak se podstatně zvyšuje podíl veseloher a filmů pro děti.
V tomto roce byl každý třetí film veselohra
a každý týden i film pro děti. Dobrou návštěvnost měly v tomto roce i naše československé
filmy, na které chodilo v průměru 92 diváků,
a tak bylo kino při promítání československých
filmů naplněno ze dvou třetin.
U roku 1963 je uváděno, že skladba filmů
je pestrá a filmy se promítají skoro současně s pražskými premiérami nebo velmi brzo
po nich. Nově je zaváděn festival dětských
a festival sovětských filmů, ale přesto je ná-

Divadelní představení v kině (1979)

vštěvnost stále slabá a počet promítání v týdnu
musel být omezen. Jako důvod je uváděno, že
se stále promítá v provizorním kině, kde provoz, promítací aparatura i prostředí nevyhovuje nárokům diváka. Kino mělo v roce 1963 čtyři
zaměstnance. V roce 1964 nebyl splněn plán
návštěvnosti kina pro karanténu slintavky, kterou vyhlásil ve Vyšším Brodě Okresní národní
výbor. Konečně, prvého května 1966 se slavnostně otevírá nové kino. Kino bylo samozřejmě ten den plné a začíná nová etapa.
Otevření nového moderního kina se v roce
1966 projevilo zejména v návštěvnosti. Přišlo
více než 30 tisíc diváků a průměrně na každé
představení přišlo 111 diváků. To je rekord,
který nebyl nadále překonán. Nesmíme ale
zapomenout, že v té době byla televize ještě
v plenkách a kino bylo ve Vyšším Brodě každodenní kulturou. První širokoúhlý film Vinnetou
ve Vyšším Brodě vidělo 970 návštěvníků a Poklad na Stříbrném jezeře 724 diváků. V roce
1967 se nad vchodem do kina objevil neonový
nápis a při promítání širokoúhlých filmů se projevila nutnost dvou promítačů. Zápis v kronice
Vyššího Brodu nemá v roce 1968 o kině žádnou
zprávu. Všichni žili Pražským jarem, které skončilo okupací a blížící se normalizací. Dodatečné zápisy v obecní kronice z let 1969 až 1976
o provozu kina mlčí, stejně jako kronikářské
zápisy z let 1977 až 1980.
Dům kultury otevřel od roku 1980 Klub filmového diváka. Členem tohoto klubu se mohl
stát každý, kdo projevil zájem o filmové umění.

Vánoční školní besídka v kině (1998)

V roce 1980 se přihlásilo za člena Klubu více
než sto občanů a každý obdržel celoroční program s termíny promítání. Před promítáním
filmu bylo vždy „lektorské slovo“ Čestmíra Mlíkovského. Za negativní vliv byla považována
skutečnost, že ve Vyšším Brodě chybělo intimní příjemné prostředí a filmy byly promítány
ve velkém sále kina. Cílem celého projektu bylo
seznámit členy Klubu s vynikajícími díly světové filmové produkce. Práce Klubu pokračovala i v následujících letech a počet návštěvníků
Klubu se ustálil na 60 až 80, což ukazovalo, že
diváci na kvalitní náročné filmy jdou. Činnost
filmového klubu byla ukončena na jaře 1988.
Filmový klub ve Vyšším Brodě za 8 let své činnosti uvedl více než sto kvalitních filmů světové
kinematografie.
Teprve od roku 1981 je kinu a jeho provozu
v kronice Vyššího Brodu věnována taková pozornost, aby se dala seriózně zhodnotit. V roce
1981 vedoucí kina Václav Rotšédl stále zápasí
o diváckou přízeň, ale výsledky neodpovídají úsilí. Jak uvádí kronikář, „počet představení i průměrná účast na představení je nejnižší
od roku 1969 a byl ovlivněn malým počtem
dětských představení.“
Pokles návštěvnosti kina v roce 1982 nezachránila ani nová vedoucí Věra Pánková. V kronice
je uváděno, že kino ve Vyšším Brodě je nejhorší
v počtu neodehraných filmů. Tedy těch, kdy
do kina přišlo méně než deset diváků a tak
se nepromítalo. Jako důvod je uváděn špatný
výběr filmů a pohodlnost občanů. Od počátku
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sedmdesátých let však mělo značný vliv na návštěvnost kina především
masové rozšíření televizního vysílání tzv. „do každé rodiny.“ V roce 1983
je mezi negativními vlivy uveden i důvod, že Vyšší Brod nebyl zařazen
do pořadatelského seznamu přehlídek filmové tvorby, a tak nové filmy
chodí do Vyššího Brodu s velkým zpožděním. V roce 1984 se podařilo
zvýšit celkový počet návštěvníků tím, že byla obnovena dětská představení, kde byla průměrná návštěvnost 97 a u filmů pro dospělé jen 68 návštěvníků na představení. Největší návštěvnost byla o prázdninách, kdy
v deštivém počasí chodí do kina i vodáci. Do náročné funkce vedoucího
kina se brzy po paní Pánkové vrátil pan Rotšédl, kterého v roce 1985
vystřídal Antonín Šmitmayer, který již mnoho let dělal hlavního promítače. V tomto roce byl také zřízen Klub mladého diváka. Jeho člen musí
za měsíc navštívit nejméně 2 filmová představení a za tuto „věrnost“ má
slevu na další dětské filmy v měsíci. Zajímavý je i přehled návštěvnosti
dle státu, kde byl film natočen. U sovětských filmů to bylo 45, u československých 62 a u kapitalistických 86 diváků na představení.
Statistické údaje o kině ze zápisů kronik
Rok

Počet
Počet diváků
promítání		

Průměr diváků
na promítání

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1981
1984
1985
1986
1987

379
416
329
247
203
282
206
207
200
207
247

54
57
59
67
74
111
71
74
57
90
64

20548
23587
19425
16606
15090
31322
14626
15403
11319
15597
15796



V období let 1986 až 1990 dochází k poklesu návštěvnosti ve všech
kinech a ani Vyšší Brod nebyl výjimkou, a tak v roce 1988 se promítalo
v týdnu pouze 2x pro dospělé a jednou pro děti. Vždy v listopadu býval
uspořádán Dětský filmový festival a Filmový festival sovětských filmů.
U obou festivalů měly patronát nad filmy jednotlivé závody a Svaz
československo-sovětského přátelství, a ty na dětské filmy dávaly výhry do tomboly a u sovětských filmů kupovaly vstupenky, které dávaly
zdarma svým zaměstnancům a členům.
Nicméně návštěvnost kina od 90. let neustále klesá. Později bylo nutno
minimálně 8 platících diváků, aby se promítalo. Většinou se promítalo
také již jednou týdně. Do vyšebrodského kina chodily filmy s velkým
zpožděním oproti premiéře a díky velkému rozšíření dopravy a možností navštěvovat větší kina ve vzdálenějších městech, kde se filmy
promítaly téměř ihned po premiéře, návštěvnost stále upadá. Poslední
ranou bylo to, že většina nových filmů se již promítá digitálně a muselo
by tedy dojít k nákladné renovaci kina a techniky. Z tohoto důvodu se
v polovině roku 2013 přestává s promítáním.
Prostory kina byly také hojně využívány jako kulturní dům. Ovšem dnes
jsou i k těmto účelů prostory kina využívány spíše sporadicky. 
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.

KLENOTNICTVÍ – ŠLEJMAROVÁ HANA
Vyšší Brod Míru 200

Prodáváme apartmánový
dům v Kyselově u Lipna
Čtyřpodlažní objekt je po celkové rekonstrukci, zateplený, s izolačními okny. Má zastavěnou plochu 209 m2 a užitnou plochu
630 m2. Je kompletně zařízený a fungující, je možné ihned převzít provozování bez dalších investic. (Nebo provozovat jako bytový dům.) Obsahuje devět pronajímatelných apartmánů, jejichž
součástí je TV s plochou obrazovkou a plně vybavená kuchyň se
sporákem, mikrovlnou troubou, chladničkou a rychlovarnou konvicí. Vlastní koupelna se sprchovým koutem. V polozapuštěném
suterénu jsou společné prostory, bar, wellness, vířivka, infrasauna. Bezproblémové parkování, k dispozici wi-fi. K domu patří dva
venkovní sklady.
Cena k jednání 10 999 000,–
Kontakt: 777 313 414
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Nová kolekce luxusních šperků ze stříbra /
mikroset – rhodiované/ dovoz D
Nová krásná perlová řada setů ze stříbra /
pravé perly – rhodiované stříbro/
Nová kolekce krystalových šperků PRECIOSA /
chir. ocel, biž. kov nebo stříbro /
vše v luxusní řadě

VELKÝ VÝPRODEJ:
Zlatých granátových šperků /
GRANÁT – TURNOV/ 585/000
Zlatých šperků / briliantových / 585/000
Výprodej starší kolekce / stříbrných šperk ů/
Výprodej starší kolekce šperků z MORELLATA
a STORM U/ značková chir. ocel /
Výprodej kabelek STORM a peněženek
Výprodej značkových hodinek / starší kolekce /
Festina. JVD, Lacerta aj...

info: 777 340 214 nebo 380 746 465

kulturní program květen

• 6. 5. 2017, 9.30 hod, náměstí u infocentra
TURNAJ DVOJIC PETANQUE
Startovné 50,– Kč / dvojice. Pořádá FanKlub Vyšší Brod
• 16. 5. 2017 úterý, 18 hod., Městská knihovna
PODVEČERNÍ ČTENÍ
čtení + výtvarná dílna, určeno pro školáky
Příspěvek na materiál: 50,– Kč
• 17. 5. 2017 středa, 16 hod, Městská knihovna
KLUBÍČKO
dětský klub pro nejmenší, pro maminky s dětmi do 6 let
Vstupné: 50,– Kč
• 18. 5. 2017 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
poslední setkání před létem, k poslechu a tanci zahraje
duo Doubrava, Plzáková
Vstupné: 50,– Kč
• 19. 5. 2017 pátek, 13 – 17 hod, kino
VYŠEBRODSKÝ BAZÁREK
Přijďte si nakoupit či prodat zboží všeho druhu!
Informace o rezervaci stolů na:
infocentrum@mestovyssibrod.cz nebo Kateřina Jiraňová
• 20. 5. 2017 sobota, 14 hod., Náměstí
PONY EXPRESS 2017– 2018
trampská oslava 100 let Československé republiky
koncert skupin: Taxmeni – Pražce – Komplot
doprovodný western country program

Klášterní koncerty 2017
Zahájení předprodeje na všechny koncerty
3. dubna 2017 v Turistickém informačním
centru Vyšší Brod.

• 28. 5. 2017 neděle, 13 hod.,
prostor bývalého motokrosu
STŘEDOVĚKÁ KUPECKÁ OSADA
Dětský den plný řemesel, alchymie,
soutěží a zábavy

Více informací na: 380 746 627, 724 386 266
infocentrum@mestovyssibrod.cz

Změna programu vyhrazena

• Satisfucktion,
4 .7., 19.00 hod., klášterní zahrada
Známá rocková kapela se představí v exkluzivním akustickém setu (unplugged koncert)

Program
letošní série koncertů:

• 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

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek 19. 5. do 12 hodin.

