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TRADIČNÍ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

PARTNER VYŠEBRODSKÉHO
ZPRAVODAJE

 LiStOVáNí
– Mé dětství v socialismu

Úterý 8. 10. 2019 v 18 hod.,
zasedací místnost

Pátek 18. října 2019 v 18.30 hod.
Sraz u radnice na náměstí

VYŠEBRODSKÁ
STEZKA ODVAHY

 Pojďte pane, budeme si
hrát aneb Potkali se u Kolína

Liduščino divadlo
Úterý 15. 10. 2019 v 17 hod.,
kino

Pátek 18. října 2019
...navazuje na lampionový průvod...

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA.

POJĎTE SE S NÁMI BÁT!!
BATERKY, ČELOVKY S SEBOU

 Jednání zastupitelstva

města

Úterý 12. 11. 2019 od 17,30 hod.,
Zasedací místnost

Vážení čtenáři,
dnes bude patřit tento sloupek zejména
maminkám dětí školkového věku. Obec
Loučovice pořádá
dobročinnou sbírku
pro děti ve věku 0-3
roky. V sobotu 5. 10. 2019 od 12 do 18
hod. budou na Obecním úřadě v přízemí
shromažďovat ošacení, botičky, hračky
a další vybavení pro malá miminka. Všechny vybrané dary poputují do Nemocnice
Český Krumlov na dětské oddělení. Takže,
milí rodiče, pokud máte a chcete pár
kousků věnovat, máte možnost pomoci
maminkám v tíživé životní situaci.
Ve Vyšším Brodě opět připravujeme sbírku pro opuštěné pejsky a kočičky z útulku v Českém Krumlově. Útulek nejvíce
potřebuje: granule, konzervy, kapsičky
pro všechny věkové kategorie. Budeme
se těšit, že společně přichystáme pěkné
a výživné překvapení pro opuštěná
zvířata. 
Dita Kaiserová

Informování o povinnostech
vietnamsky mluvících občanů
V

minulém vydání zpravodaje jsem informoval o nově vzniklé Komisi pro integraci
cizinců, jejíž hlavní pracovní náplní bude informování cizinců o svých právech, ale především povinnostech, jež vyplývají z jejich pobytu na území České republiky. Věříme, že zdůrazňování možných postihů, které cizincům
(Vietnamcům) za nedodržování pravidel hrozí
je jedním z kroků, které povedou k lepšímu
vzájemnému soužití.
Jsme si vědomi toho, že se město v posledních
letech vlivem příchodu vietnamské komunity
změnilo. Chápeme, že tato změna může někoho znepokojovat. Nejsme tu od toho, abychom
někoho soudili, odsuzovali ani Vám nebudeme
nic nalhávat. Snažíme se vidět věci, tak jak
jsou. Na druhou stranu, (ne)udělování pobytu
cizincům není v naší pravomoci, nemáme tedy
kompetence vrátit podobu města o několik
let zpět, ale můžeme ovlivnit jeho směřování
a budoucnost. Můžeme se tedy společně pokusit o to, abychom se v následujících letech
cítili v našem městě lépe, a to za přítomnosti
vietnamské komunity, jež tu bude přítomna,
ač chceme, či nechceme.
Jak konkrétně toho docílit? Jedním z nástrojů
by mělo být vydání vietnamsko-české brožury, jež by byla financována z prostředků Ministerstva vnitra. Brožura či průvodce by byl
svým obsahem zaměřen na podmínky a život

Základní škola se podílela
na vzniku nové učebnice
Š

kolní rok se postupně rozbíhá, ale většinu
práce i akcí máme ještě před sebou. Proto
bychom čtenáře rádi seznámili s tím, co se podařilo v uplynulých měsících.
Jsem čtenář 1 – získávám čtenářské dovednosti – tak se jmenuje nová pracovní učebnice
určená především pro 2. ročník základní školy
vydaná nakladatelstvím Nová škola v Brně.
Tato učebnice, na rozdíl od jiných, vznikala na základě praktických zkušeností učitelů
z praxe. Část tvůrčího týmu vytvářela jednotlivé kapitoly pracovní učebnice, tyto kapitoly
autoři posílali zkušeným kolegyním a kolegům
do škol k připomínkám a pilotnímu ověřování,
sdílení zkušeností, diskusi…
Pilotního ověřování, telefonických diskuzí a připomínkování se zúčastnila i zkušená učitelka
vyšebrodské základní školy paní Drahomíra
Čížková. Také díky její pomoci vznikla učebnice
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nového typu, která je svého druhu na českém
školním trhu ojedinělá.
Učebnice se zaměřuje především na zlepšení
techniky čtení, což následně vede k lepšímu
porozumění textu. Žáci se učí číst nahlas, šeptem, s důrazem na první slabice slova, učí se
číst přímou řeč, čárky a spojky ve větě apod.,
rozlišují mezi tím, co znamená číst plynule,
správně, s porozuměním, pozorně.
Na konci každé kapitoly je zařazeno sebehodnocení žáků formou tzv. balančního pásku,
ve kterém žák vyznačí, jak danou dovednost
používá.
Učitelé, kteří již s touto pracovní učebnicí mají
zkušenosti, oceňují především v praxi ověřené učební postupy a strategie. Je potěšující,
že nedílnou součástí pracovní učebnice jsou
i zkušenosti a nápady vzniklé v Základní škole
Vyšší Brod. 

ve Vyšším Brodě. Brožura by např. obsahovala
návod, jakým způsobem zaplatit komunální
odpad, obsahovala by i informace o třídění
odpadu. To se nám může zdát jako banální věc,
ale věřte, že nově příchozí Vietnamci nejsou
ze své rodné země zvyklí třídit odpad. Průvodce by samozřejmě obsahoval informace, jež
se týkají pokut, postihů vyplývající ze špatně
vedeného podnikání, nelegální činnosti, nepovolené stavby apod. Vydání průvodce není
žádným experimentem, jedná se o osvědčený nástroj, který používají zahraniční i česká
města. Brno nyní pracuje na sedmi jazykových
verzích (angličtina, arabština, čeština, rumunština, ruština, ukrajinština, vietnamština) podobného nástroje. Brožuru o českých právech
a zvycích pro arabské lázeňské klienty mají
i v Teplicích. Věříme, že úspěšnost informační
kampaně, jež se bude skládat z dalších aktivit,
bude v našem prostředí daleko úspěšnější,
neboť Vyšší Brod je relativně malé město s jednou hlavní cizineckou komunitou. Na druhou
stranu je nutné mít na paměti, že integrace je
dlouhodobý proces a nelze čekat, že se výsledky dostaví ihned.
Vážíme si Vaší případné podpory, stejně jako
konstruktivní kritiky. 
Za Komisi pro integraci cizinců,
Mgr. Jan Krotký

Mezinárodní den zvířat a Den stromů
zvířata. Podle historických pramenů se zvířaty
dokázal mluvit. Tento den nám připomíná,
že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou
součástí našeho světa. Náš vztah ke zvířatům
sice není otázkou jen jediného dne v roce, ale
hlavně by měl vést k zamyšlení, zda-li si zvíře
vůbec máme pořídit a můžeme-li mu následně věnovat dostatek času a péče. V podstatě
má tento významný den v kalendáři poukázat
na to, že některé němé tváře se bohužel kvůli
nám lidem, nemají zrovna nejlépe.

M

ezinárodní den zvířat je svátkem zvířat,
který připadá na 4. října, na počest Sv.
Františka z Assisi, který v tento den r. 1226 zemřel. Tento mnich františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná

Den stromů je svátek, který stromy oslavuje
například prostřednictvím jejich společného
sázení. Tento den má připomenout jak důležité jsou stromy a lesy pro udržení příznivého
bioklima naší planety. Většinou se slaví na jaře
nebo na podzim, ale datum není celosvětově

Obrázky od Vltavy
O říční krajině
y, co žijeme v nejjižnějším cípu země české, máme to obrovské štěstí, že naši domovinu utváří, formuje a napájí národní řeka – stříbropěnná Vltava. Zatím ještě krásná,
malebná a romantická. Člověk si to nejlépe
uvědomí v čase, kdy ranní mlhou se na její
chladnoucí vody snáší chmýří vrbovek a barevné listí okolních stromů, kdy pod sklovitou hladinou zahlédneš tmavá těla potočních
pstruhů, přichystaných ke svatebním cestám
kamsi proti proudům některé z Vltavic… Lidé,
kteří Řeku znají a milují, však s příchodem podzimu vnímají i citelné rány na její tváři, uštědřené zvyšujícím se, nezřízeným ekonomickým
rozmachem masového vodáckého průmyslu.
Během letošních enormně horkých prázdnin,

M

kdy řekou protékalo velice málo vody, kdy
i v našich vodovodech byla znát dvojnásobná spotřeba, způsobená odběrem pitné vody
z Kempu pod mostem, se začaly ozývat hlasy,
žádající nějakou formu omezení komerčních
masových vodáckých radovánek. Ústy pana
místostarosty Straky by se snad dalo uvažovat
o mýtném v řádech desetikorun.
Zcela nový, komplexní pohled na problematiku
vody v krajině prosazuje přední český hydrobiolog Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. Dovolte mi citovat: „Lidé věnují největší pozornost
řekám, protože si myslí, že jsou z pohledu životního prostředí i existence lidské společnosti nejdůležitější. Nejsou. Řeky jsou ve skutečnosti pouze
jednou z mnoha součástí širšího krajinného eko-

jednotné a liší se podle klimatických podmínek. U nás připadá Den stromů na 20. října.
Staré a posvátné háje byly uctívány a proto
i chráněny od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci. První zdokumentovaný svátek sázení stromů je ze Španělska
v roce 1594. V našich zemích se Den stromů,
organizovaný Svazem spolků okrašlovacích
poprvé masově slavil počátkem dubna roku
1906. Tradice Dne stromů se v České republice, podobně jako v dalších více než 40 zemích
světa, ujala a stromy se 20. října slavnostně
a společně vysazují na mnoha místech nejrůznějšími ochranářskými spolky, školami i jednotlivci. 
Odbor životního prostředí MěÚ V. Brod

systému, který nazývám říční krajinou. Právě
tento ekosystém říční krajiny je nejdůležitějším
činitelem v celém životním prostředí Země. Říční
krajina je tvořena současnou řekou a přilehlými
ekosystémy, které jsou touto řekou vytvořeny
nebo zásadním způsobem podmíněny. Říční krajina je vyvinuta od pramenů řek do jejich konce.
Samozřejmě, že v říční krajině může být třeba les.
Říční krajina se často nachází v prostoru, který
třeba geograf ze svého pohledu nazval „lesní
krajina“. Jinými slovy, říční krajina je všude tam,
kde „je řeka“, přesněji vodní tok, včetně pramenů.
K dílčím ekosystémům říční krajiny patří především prameny a prameniště, řeka, boční aktivní
a periodická ramena, tůně v nivě, podpovrchová
část dna toků neboli tzv. hyporeál, podpovrchové štěrkopískové sedimenty, břehy všech koryt,
povrchová suchozemská a obvykle periodicky
zaplavovaná niva, případně další objekty v nivě
vzniknuvší činností řeky. A také umělé objekty antropogenního původu uvnitř říční krajiny.“
Mějme prosím na paměti křehké a zranitelné
vlásečnice života naší jedinečné říční krajiny
Vyšebrodska – chraňme poslední vltavské nivy,
vzrostlé olše, jasany a vrby na březích ananasových trav, podmáčené louky s bledulí, lilií zlatohlavou a omějem šalamounkem, slepá ramena
s porosty rdestu, mělké žabí tůně, dubové háje,
drobné potůčky, studánky, písčité mělčiny, kamenitá dna i hluboké tůně stříbrné Řeky jihu…
Vždyť přírodu nedědíme po předcích, ale máme ji vypůjčenou od našich vnuků!... 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš
www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz
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Rekonstrukce silnice II/163
přinese řadu přechodných úprav a omezení
V termínu od 7. 10. do 22. 11. 2019 bude probíhat celková rekonstrukce silnice II/163 v úseku od křižovatky u Panského domu k parkovišti u č.p. 120 pod klášterním rybníčkem.
Hlavní objížďková trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedená ulicí Zahradní, kde v uvedeném termínu nebude umožněno využívat k parkování
vyhrazená parkovací místa z důvodu obousměrného provozu. Obyvatelům bydlícím v Zahradní ulici, ale i dalším řidičům dotčeným přechodnou úpravou provozu nabízí město možnost bezplatného parkování
na osvětleném parkovišti u č.p. 120 pod klášterním rybníčkem.
V rámci přechodné úpravy provozu budou v uvedeném termínu přemístěny autobusové zastávky z ul. Míru na parkoviště ve spodní části
náměstí, kde bude z uvedeného důvodu částečně omezená možnost
parkování vozidel.

4 |

Lékařům a zdravotnímu personálu působícím ve zdravotním středisku
bude umožněno parkování na vyhrazené zelené ploše v ul. Lesní. Vozidla České pošty budou moci po čas rekonstrukce vozovky využívat pro
obslužnost pošty část chodníku vedle MěÚ ze Zahradní ulice.
Žádáme všechny řidiče a chodce, kteří se budou pohybovat v úseku
samotné stavby a v ulicích s dopravním omezením, aby se řídili dopravním značením, pokyny MěP a pracovníků stavby.
Podrobná situační mapka s přechodnou úpravou provozu a dopravním
omezením je k dispozici na elektronické úřední desce, na úřední desce
před městským úřadem nebo na oficiálních www.stránkách města Vyšší
Brod. 
Milan Zálešák
starosta
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Zvláštní pocity
Vážení občané.
Dlouze jsem přemýšlel, jestli mám tento článek
vůbec psát. Když si uvědomím, že za poslední
měsíce se jakýkoliv podnět ze strany opozice
a občanů táhne a řešení vcelku v nedohlednu.
Nedávno jsem potkal jednoho známého a rozebírali jsme, co je v našem městě nového
a jak funguje naše zastupitelstvo. Úplně moc
pozitivních věcí jsem mu sdělit nemohl. Jestli
někdo čekal, že se situace po volbách mezi koalicí a opozicí po nějakém čase uklidní, tak ho
musím zklamat. Nestalo se tak.
Starosta nás, 7 opozičních zastupitelů, dál
vesele ignoruje a rozhodnutí, která plodí
současné vedení, jsou tristní. To, co bylo
v minulosti koncepčně naplánováno, se úspěšně oddalovalo, aby si nové vedení nakonec
určilo vlastní strategii…jestli se tomu ovšem
strategie dá vůbec říkat.
Můžu dát rovnou několik názorných příkladů.
V posledních dnech město intenzivně řešilo
stížnost občanů ( hlavně maminek) na nedostatečnou kapacitu mateřské školy. Nutno podotknout, že o tomto problému se dlouhodobě ví a minulá rada města, které jsem byl
součástí, navrhla koncepční řešení:
Koupit budovu (bývalé „Šlejmaroviny“) a provést její nejnutnější přestavbu pro potřeby
úředníků, kteří se měli do ní přestěhovat ze
staré školy. Uvolněné prostory staré školy by
obsadila ZUŠ. Tím by se uvolnila celá budova
pro potřeby MŠ. Všechny instituce by měly své
objekty bez omezení.
Tento koncept by byl v minulém volebním
období alespoň v první etapě uskutečnitelný.
Byla pro něj většina členů rady a zastupitelstva
města. Ale byli ve vedení města i tací, kteří měli
a mají jinou představu. Takže prostě nepracovali… a jaký je výsledek ?
•R
 ekostrukce Šlejmaroviny– město tento
objekt zakoupilo ze dvou důvodů. Za prvé
bylo potřeba po nejnutnější rekonstrukci přestěhovat některé odbory z dolní školy a také
bylo výhodné zcelení objektů. Jaké bylo mé
překvapení poté, co jsem se dozvěděl částku potřebnou na rekonstrukci. Minulá rada
sice odsouhlasila pořízení projektové dokumentace, ale bez výše investované částky. Ta
se měla odvíjet podle nejnutnějších potřeb.
A výsledek ? Objekt se pořídil v Top stavu
za 6 mil. Kč a rekonstrukce spolkla další 4,5
mil.! – Ale nezoufejte – budeme jedni z mála
a možná dokonce jediní, kdo bude mít možnost pozorovat naše úřednice skrz výlohu,
která na tomto objektu nesmyslně zůstala
dle požadavku památkářů. A když jsem se
informoval, jestli se někdo z našich úředníků
proti takovému nesmyslu odvolal, tak samozřejmě nikdo. Člověk by si mohl říct…prostě
malá chyba…nestíhají…mají moc práce. Jenže ono něco obdobného se stalo i na objektu
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staré školy. Tam se mění okna na jihovýchodní
straně. Možná by Vás zajímalo, proč se nemění
i ty na severozápadní? Ptal jsem se… a odpověď snad už není ani úsměvná. Dle vyjádření
památkářů jsou okna na severo–západ ještě
vcelku v pořádku tak se pouze opraví ( za pár
set tisíc). Takže budeme opravovat skoro sto
let stará okna na polovině budovy ! A jestli
Vás zajímá případné odvolání města proti tomuto rozhodnutí památkářů, tak samozřejmě
žádné neproběhlo. Jistě se dočtete v následné očekávané reakci na můj článek ze strany
města, jak bylo málo času, atd… ale myslím
si, že ať si napíší pracovníci našeho úřadu cokoliv, tak nic nemůže obhájit jejich nečinnost
a laxnost.
• Před nedávnem jsem se zúčastnil komise pro
architektonickou soutěž na přístavbu budovy městského úřadu. Byl jsem překvapen,
když jsme se z úst tajemnice úřadu dozvěděli,
že přístavba v rozsahu předložené studie, kterou řešilo minulé zastupitelstvo, asi nebude
možné z finančních důvodů realizovat. Tak jak
byla vypracována studie by to odhadem bylo
35 mil. Kč. Vyrojil se tudíž návrh na stěhování
knihovny do II. patra staré školy s tím že v I.
patře bude ZUŠ. Tato úvaha se mi nezdála
a to proto, že budovu by mohla využívat Základní umělecká škola celou a mohla by se
do budoucna rozvíjet. Za druhé jsem požadoval předložení statického posouzení nosnosti
stropu, protože knihovna s regály přeci jen
něco váží. Do jednání zastupitelstva města
dne 11.7.2019 jsme dostali pouze informace,
jaké je zatížení pro potřeby školy a jaké je pro
potřeby knihovny s tím, že bude zapotřebí
provést sondy a případně vyztužit stropy. To
asi nebude levná záležitost a v krátkém čase
se nezvládne. Součástí přebudování současného městského úřadu se nepočítá s prostory
pro knihovnu…raději se zaplatí balík za zesílení stropů na staré škole. Vidíte v tomto
nějakou koncepci ?
•
To ovšem nebránilo koalici včetně starosty si prosadit svou…bude tedy budována
přístavba mateřské školy na zahradě, kde
si hrají děti, a to přitom ne dříve jak za rok
nebo rok a půl. Přitom přestěhování celé ZUŠ
do dolní školy by bylo rychlejší a výrazně levnější. Proto zastupitelstvo v minulém volebním období přístavbu neschválilo.
• V čísle Vyšebrodského zpravodaje 8–9/2019
jsem se na stránce 14 dočetl o jednání města
s vedením nemocnice a kraje o areálu bývalé léčebny Hrudkov. Areálu, o kterém je nejméně 15 let diskuse o jeho využití z hlediska
zaměstnanosti a léčebné i turistické atraktivnosti. Když pominu fakt, že se nás jako řádně
zvolené zastupitele o tomto jednání nikdo
neobtěžoval informovat, tak nemohu pominout fakt, že někdo bez toho, aniž by měl
mandát od zastupitelstva, odmítl převzetí
majetku, jak jsem se dočetl v článku od MUDr. Ing. Michala Šnorka Ph.D.– předsedy představenstva Nemocnice České Budějovice. Vím,
že je areál v hrozném stavu, ale pan starosta
jednal a rozhodoval a zastupitelé se to dozvěděli až z článku zpravodaje!!!! No, kde to
jsme ??? Na co vlastně na ta zastupitelstva
chodíme ??? Hlasovat o kdejaké úřední věci,

jako jsou věcná břemena musíme a o Hrudkovu ? – takové zásadní věci důležité pro
Vyšší Brod a zajímající veřejnost desítky let, se
nedozvíme ??!
• Asi nejdůležitější jednání naopak probíhalo
cca od února tohoto roku. Město oslovil investor se záměrem vybudování 5ti hvězdičkového hotelového resortu s wellnes,
restaurací, výstavní plochou v podobě
galerie a kasinem za obcí Studánky naproti
současnému Free schopu. Chtěl investovat
250 mil. Kč. Nechci v tuto chvíli rozebírat to,
že tuto investici město odmítlo. Je na každém
zastupiteli, jak tento projekt viděl a pochopil.
Možná, kdyby se naši koaliční kolegové zastupitelé rozhodli přijít na jednání, které
investor organizoval v hotelu Panský dům
za účasti hejtmanky Jihočeského kraje paní Stráské, starosty a místostarosty našeho
města, tak by třeba získali jiný náhled.
Nevím, ale takový investor s tímto objemem
tady od revoluce nebyl. Zejména byl vyřčen
příslib 50 pracovních míst a přílivu cca 30 milionů korun do městské pokladny každý rok.
Získané finance by se daly využívat pro budování infrastruktury města a bonusů pro občany. (Důchodci by mohli např. čerpat příspěvky
na léky, občanům dotovat vývoz domovního
odpadu, atd.). Jak konstatovali investoři,
Lipno, Loučovice, Rožmberk a další obce se
posouvají ke kvalitě, V. Brod stagnuje. Pan
starosta se však na posledním zastupitelstvu,
které mělo být primárně určeno tomuto projektu, otočil zády. Vzhledem k tomu, že řazení
25 bodů programu má na starosti někdo z jeho nejbližších spolupracovníků, nepochopím,
že některé body programu schůze byly zařazeny na pozdní dobu. Proč občané (maminky)
mají čekat až do bodu 16, 17,18 a investor
s tímto obřím objemem má čekat s prezentací
investiční nabídky rovněž do bodu 15…tzn
cca. do 21:30 hod.? Samozřejmě, dalo se očekávat, že na veřejné schůzi zastupitelstva žádná z matek nevydrží až na dobu projednávání
kapacity školky. Nejen proto Dr. Jindřich Hanzlíček navrhl posunutí těchto bodů na začátek. A výsledek… maminkám se to odsouhlasilo a investora jsme nechali chladnokrevně
a nespolečensky čekat do pozdních večerních hodin, kdy pan starosta, aby tomu nasadil ještě větší korunu, nechtěl dovolit projekční promítání z časových důvodů. Musím říct,
že jsem se v tu chvíli za naše město a její nejvyšší představitele opravdu styděl. Chovají se
tak, jakoby jsme tu nic nepotřebovali. Nevím,
jak se Vám občanům chodí po našich chodnících, jak se Vám jezdí po našich silnicích,
jak vnímáte vzkvétání občanské vybavenosti
z rozpočtu města. Hospodaří se dle posledního reatingu skvěle. Máme A+. Ale já se ptám,
je to dostatečné ? Tyto peníze nejsou starosty
ani rady…patří občanům. A zastupitelé mají
rozhodovat, jak je hospodárně utratit…ne
je sušit na předraženém účtu, nebo za ně
dokonce vlastnit cenné papíry, na kterých
úspěšně léta proděláváme. A když na tuto
skutečnost člověk přijde a začne ji řešit, tak
trvá více jak rok, než se rozhodne, jak s touto banální věcí naložit. A mezitím přijdeme
o dalších více jak 10.000 Kč. A nikoho to netrá-

pí… Mne ale ano. Proto předávám současně
s tímto článkem podnět kontrolnímu výboru,
aby zjistil, zda nedošlo k pochybení
• A co se týká podpory podnikatelů ze strany
města? Drtivá většina podnikatelů je závislá na turistickém ruchu. Když si vzpomenu
na ustavující schůzi zastupitelstva po volbách
v říjnu 2018, kde kriticky vystoupil vůči starostovi Dr. Hanzlíček, domníval jsem se, jestli
to nebylo až příliš. Nyní musím konstatovat,
že to bylo ještě málo. Podpora podnikatelů
ze strany města je taková, že nakonec v médiích poškozují obraz Vyššího Brodu a odlákávají případné turisty. Viz myšlenka zavedení
mýtného na řece nebo poukazování na velké
množství vodáků. Tímto všem podnikatelům
v turismu doslova šlápli na krk.
A co závěrem…? Přál bych si, abychom do-

tahovali připravené věci do konce, viz. hřiště na Studánkách. Osmiletý projekt, který je
v rozpočtu, zůstal viset na rozhodnutí jednoho úředníka města, kterému jeho pozici nezávidím. Nicméně doba a značné vynaložení
finančních prostředků, versus pár vzrostlých
stromů ?
Snad se to povede a pan starosta bude mít
odvahu a chuť mluvit se všemi a o všem. Po roce naší práce v komunální politice by to bylo
nanejvýš nutné. Dialog není prudičství, je potřebný k výměně názorů, hledání správné cesty a východiska. Je cestou k nalezení souladu
názorů ve prospěch občanů tohoto města. 
Zdraví a štěstí i krásný podzim přeje
Jaroslav Marek, opoziční zastupitel

Skutečně jsme nečinní a laxní?
„Spravedlivý hněv“ na hlavu nás úředníků si
mohl zastupitel p. Jaroslav Marek odpustit,
kdyby mu byly známy kompetence nás úředníků. Důvodem, proč žádný z úředníků nepodal
odvolání ke stavebnímu povolení na přestavbu
č.p. 200 (Šlejmaroviny) a na výměnu oken v č.p.
194, byla skutečnost, že žádný orgán samosprávy, tj. zastupitelstvo nebo rada města, nerozhodl o podání odvolání. Jak pisatel správně
uvádí, žádné odvolání vůči stanoviskům pracovníků památkové péče v obou případech ze
strany města neproběhlo. Kdo ale mohl v tomto případě za město jednat? Pouze vlastník
nemovitosti, tj. město zastoupené zvolenými
zástupci. V žádném případě to nikdy nemohli
být úředníci, kteří, i když nesouhlasili s rozhod-

nutím památkářů, nejsou oprávněni odvolání
sami podat. Vždy k tomu potřebují pokyn politické reprezentace, neboť jenom ona může rozhodnout o podání odvolání se všemi důsledky,
jako je např. možnost potvrzení původního
stanoviska památkářů a zcela určitě významné
posunutí realizace staveb.
Bohužel ani rada města, ani zastupitelstvo
města, a ani p. Jaroslav Marek (jako zastupitel a člen rady) nám pokyn k podání odvolání
nedali. Takže žádná obhajoba práce úředníků
v dané záležitosti není potřeba, protože nečinnost a laxnost nebyla na jejich straně. Naopak na místě by byla omluva za nepravdivé
nařčení. 
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ).

Zvláštní pocity na druhou
Vážený pane kolego Marku,
zvláštní pocity ze současné situace v zastupitelstvu s Vámi sdílím, a tím spíš po přečtení Vašeho textu. Jestliže hovoří „opozice“ o veselém
ignorování, ani nevím, jak tuto skutečnost nazvat. Zda úsměvnou nebo tristní nebo možná
i za poněkud troufalou. Hned na počátku volebního období bylo veřejně ústy lídra opozice
dr. Hanzlíčka řečeno, že všech sedm opozičních
zastupitelů nehodlá nijak spolupracovat a že
se má koalice na co těšit. Do téhle chvíle nikdo
toto prohlášení neodvolal. Proč tedy hovoříte
o ignorování z naší strany?
Opozici byla nabídnuta funkce předsedy kontrolního výboru. Ano, navržení dr. Hanzlíčka
jako předsedy bylo odmítnuto, ale s tím že následně byla funkce nabídnuta postupně všem
zbylým šesti opozičním zastupitelům – každý
odmítl. Byla vám všem také nabídnuta práce v komisích rady, které svou prací mohou
významně přispět k tvorbě různých strategií
a koncepcí. Opět odmítnutí. Znovu se ptám,
proč tedy hovoříte o ignorování z naší strany?
Dovolím si ještě jednu otázku. Píšete o skvěle

vymyšlené koncepci stěhování úředníků a ZUŠ
a že pro ni byla v minulém období většina zastupitelstva. Proč tedy někdo z vás, ten silný
a přímý, nebouchnul do stolu a neřekl: „Udělá
se to tak a tak a pojďme o tom teď hlasovat!“
Proč se tak nestalo? Nyní by už vše běželo bez
prostoru na další rozmýšlení. Navíc, ona koupě
„Šlejmaroviny“ neproběhla kvůli stěhování odborů – jasně vyplývá ze zápisu ZM. Byla kvitována propojenost s hasičárnou a a dobrý stav
domu. Nebylo vůbec jasné využití. – padaly
i návrhy např. využití městskou policií (v patře
ponechat byty) nebo ZUŠ nebo knihovnou.
Až následně se rozhodlo o odborech.
Jsem si vědom, že máme všichni v ZM různé
názory, to je přirozené. Ale už bychom měli
přestat s tím, že názory, které se s mými vlastními neshodují, jsou apriori hloupé a tristní. Tak
se pracovat a vést diskuzi ke zdárnému konci
a třeba i kompromisu nedá. Každé téma je
v ZM diskutováno(někdy opravu obsáhle), nikdo nemůže říct, že mu nebylo umožněno se
vyjádřit. 

Jan Straka, místostarosta

Sytý hladovému
nevěří
J

ak ten čas letí. Je to už patnáct let od doby,
kdy se dvaatřicet vyšebrodských domácností těšilo na přestěhování „do nového“. Nové byty v ulici Pohraniční stráže jim byly slavnostně
předány 9. prosince 2004. Někteří získali úplně
první bydlení, jiní vyměnili nové za nevyhovující, další se stali novými občany města a některým byty umožnily návrat do Vyššího Brodu.
Ne všem stávajícím obyvatelům nová výstavba
vyhovovala, ale brali ji jako fakt. Jiní ji považovali za satisfakci toho, že dotčená část ulice
byla před pár lety nazvána hnojištěm města.
Co se změnilo? Horní část ulice získala nové
veřejné osvětlení, stala se kvůli parkování jednosměrnou, stávající kontejnery byly soustředěny na jedno místo v dolní části ulice, byla
vykácena zeleň při vtoku potoka do podzemí
a zmizela cesta přes potok pro automobily
vjíždějící k zadním traktům domů náměstí.
Připravený výkop pro čtvrtý dům byl zasypán
a znovu obnovena louka. Terén za novými bytovými domy byl upraven a odvodněn do vodního toku.
V roce 2009 byla provedena revitalizace vodního toku s účastí dotací ve výši 427 tis. Kč. V následujících letech prováděna postupně náhradní výsadba. Od případného osazení louky herními prvky a lavičkami bylo ustoupeno
na žádost obyvatel nových bytových domů.
V současné době se řeší výstavba nového bytového domu s malometrážními byty pro seniory a pro mladé rodiny (startovací byty byly
uvedeny v několika volebních programech).
Podle územního plánu schváleného minulým
zastupitelstvem je území po čtvrtém nepostaveném domě stále určeno pro zástavbu.
Pořizovatel úz. plánu pan Ing. Arch. Boček
preferuje zahušťování výstavby v centru města. Pro uvedené místo hovoří i existence sítí.
Revitalizace vodního toku, hrazená z dotací,
by nebyla stavbou dotčena. Stejně jako před
patnácti lety by dům některým seniorům nebo
mladým lidem vyřešil jejich situaci. Představa,
že důchodci nebo matky s kočárky by cestovali
do nového obydlí například nad Martínkovskou ulici, je ze sociálního hlediska nevhodná.
Také by měla být v době před plánovaným
zvyšováním nájmů v obecních bytech dopřána některým občanům možnost změnit byty
za menší.
Zeleň kolem vodního toku by zůstala výstavbou zachována. Javory kolem chodníku mohou být přesazeny. Při této náhradní výsadbě nemělo bývalé vedení OŽP šťastnou ruku
– nařídilo ji na sítích vedoucích k bytovým
domům.
Zamysleme se tedy, jestli dopřejeme ostatním
vhodné bydlení, nebo se budeme řídit heslem,
že já bydlím a do ostatních mi tedy nic není? 
Hana Erhartová
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Nový bytový dům ve Vyšším Brodě,
proč ano, a proč na pozemku 20/1
P

odporu výstavbě nových bytů, převážně
malometrážních, vyslovila ve svých volebních programech naprostá většina stran usilujících o přízeň občanů Vyššího Brodu. Bytová
komise eviduje přes 30 žádostí o přidělení bytu a počet žádostí neustále meziročně stoupá.
Proto byla v rozpočtu města na rok 2019 vyčleněna částka na projektovou dokumentaci pro
stavbu nového bytového domu. Rozpočet byl
schválen, včetně této položky, ZM na zasedání
18. 12. 2018 pod č. usnesení 2018.2.5.1.
Na základě schválení finančních prostředků
na projektovou dokumentaci, požádala Rada
města Stavební úřad a Odbor životního prostředí o vytipování vhodného pozemku pro
stavbu bytového domu. Při výběru vhodného
místa hrál velkou úlohu nový Územní plán
města Vyšší Brod, teprve nedávno schválený
na zasedání ZM 25. 9. 2018 pod č. usnesení
2018.32.4.1. Tedy ještě minulým ZM před loňskými volbami. Jelikož jsme si vědomi, kolik
času a práce vydání ÚP znamená a že jedním
z požadavků na zpracovatele bylo právě nalezení místa pro možnou stavbu bytového domu, rozhodla se RM z tohoto vycházet a vybrat
pozemek nevyžadující změnu ÚP. Tedy pozemek, který je pro tuto výstavbu ÚP vyhrazen
a proti kterému neměl nikdo ze zastupitelů při
schvalování ÚP žádné námitky.
Dalším požadavkem bylo, aby se jednalo o pozemek ve vlastnictví města, což 20/1 také splňuje. Hlavně z těchto důvodů byl jako nejvhodnější vybrán pozemek 20/1.
Dalším velkým pro je, že objekt navazuje
na stávající bytovou zástavbu a svým umístěním splňuje veškeré požární, hygienické a stavební požadavky na umístění bytového domu
k okolní zástavbě, což lze doložit jednotlivými
kladnými stanovisky dotčených orgánů a již
jednou vydaným stavebním povolením. Nemalou výhodou jsou i nižší finanční náklady
spojené s připojením bytového domu na sítě
technické infrastruktury, protože jednotlivé
řady těchto inženýrských sítí se nachází v blízkosti navrhované stavby. Stejnou finanční výhodou jsou i přiléhající komunikace ( pro pěší
i auta ) které není nutno nově budovat. Proto
se RM rozhodla svým usnesením č. 2019.2.9.1.
ze dne 23.1.2019 o umístění bytového domu
na pozemek č. 20/1.
V současné době je vypracovaná nová studie
vnitřního členění, která odpovídá současné
potřebě. V domě bude 9 bytů 1+1 s výměrou
od 38 do 45 m2 a 4 byty 2+1 o ploše okolo
60 m2. V domě bude výtah. Dle této studie
bude přepracována původní projektová dokumentace, se zachováním zastavěné plochy,
vzdálenost od okolní zástavby a podlažnost již
jednou povoleného bytového domu.
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Nyní se dostávám k tomu, proč tento článek
vlastně vznikl. Je to má reakce na podpisovou
akci proti stavbě bytového domu v této lokalitě. Nejprve musím konstatovat, že mě těší
zájem občanů o dění ve městě, i když mám
v tomto případě zcela odlišný názor než organizátoři petice.
Nový bytový dům se svou zastavěnou plochou
250 m2 tvoří pouhá 2% z nezastavěné plochy
pozemků uváděných v petici. Nepochybuji
o tom, že za pět stromků v místě navrhované
stavby nám Odbor životního prostředí nařídí náhradní výsadbu. Náhradou za zastavěných 250 m2 můžeme rozšířit parkovou úpravu
na pozemcích např. část 21/1 a 17/1 (cca 2000
m2), kde lze mimo jiné řešit náhradní výsadbu
převyšující počet stromů o které nás bytový
dům připraví. Co se týká umístění domu v rozporu s vyhláškou 501/2006Sb., jak je v petici
uvedeno, tak je nutno uvést, že se jedná o jeden z řady požadavků na výstavbu bytového
domu a již dnes je zcela zřejmé z původních
plánů i nové studie, že vzdálenost oken obytných místností sousedících staveb pro bydlení
bude větší než výška vyšší z protilehlých stran
objektů. Jinými slovy, bude vedle řady dalších
podmínek splněna i podmínka cca 15 m odstupu mezi bytovými domy stejně jako v původním povolení.

Okno
roku 2019

S problematikou nedostatku parkovacích míst
se v dnešní době potýká celá řada obcí a je
zbytečné popisovat kolikanásobně od doby
kdy vznikala stará bytová zástavba vzrostla potřeba na parkovací místa jednotlivých uživatelů bytů v bytových domech. U nás se snažíme
tento problém řešit plánovaným rezidenčním
parkováním a v připravované studii revitalizace sídliště jako celku. Dále je již naplánovaná
nová parkovací plocha se 32 místy a v neposlední řadě jistě pomůže záchytné parkoviště
u ČOV.
Závěrem bych rád sdělil, že do dnešního dne
nikdo nedal žádný jiný návrh, který by řešil
lepší umístění bytového domu na pozemcích
ve vlastnictví města, v souladu s územním plánem a dostupností technické a dopravní infrastruktury jako má námi navrhovaný bytový
dům na p.č. 20/1.
Stavba jako taková samozřejmě přinese určité
komplikace, hluk, prach, pohyb techniky apod.
Po ukončení výstavby však nebude kvalita bydlení v lokalitě nijak narušena.
Buďte, prosím, vstřícní a tolerantní a umožněte kvalitní bydlení i svým spoluobčanům.
Děkuji
Kulík Michal, radní města Vyšší Brod

VYHLÁŠENÍ
VÍTĚZŮ
SOUTĚŽE
OKNO ROKU
čtvrtek 3. 10. 2019 v 16 hod.,
Galerie historické radnice

Kvíz ....
Seriál o sochách ve Vyšším Brodě doplňujeme tento měsíc malým kvízem o mučednících.
Některé možná poznáte z dřívějších dílů seriálu, někteří budou úplně noví. Každý z příběhů
je velmi zajímavý, i když často krutý.
Jeden z kostelů v Loučovicích je zasvěcen patronovi Čech, zakladateli
a opatovi kláštera na Sázavě. Podle legendy dokonce dokázal spoutat samotného čerta, zapřáhnout jej a orat s ním
brázdu. I nedaleká Čertova stěna vznikla
působením ďábla, který chtěl zničit Vyšebrodský klášter… Jak se sázavský opat
a patron Loučovického kostela jmenuje?
A/ Benedikt
B/ Prokop
C/ Augustin

2.

Patronem poutníků je jeden z Kristových apoštolů. Je tedy ochráncem
i nás, kteří se často vydáváme na výšlap
po okolí Vyššího Brodu. Jako jeden z prvních křesťanů zemřel pro svoji víru – jeho
hlava byla na příkaz krále Heroda sťata.
Dnes je to jeden z nejznámějších světců
vůbec. Jeho hrob se nachází na známém
poutním místě ve španělském Santiago
de Compostela. Jak se světec jmenuje:
A/ Matěj
B/ Filip
C/ Jakub

3.

Dodnes není známo, kdy český kníže a ochránce české země zemřel,
zda v roce 929 nebo 935. Jeho poslední
okamžiky života však zachycuje několik
legend. Ještě před rozedněním 28. září
spěchal vladař do kostela a cestou potkal
svého mladšího bratra Boleslava. Ten jej
chtěl zabít, ale kníže jej přepral a spěchal dál. U dveří chrámu jej však dostihli
bratrovi kumpáni. Ti jej zbili a prokláli mečem. Krev, která potřísnila omítku
kostela, nešla podle legendy ničím smýt
a je dodnes uchovávána v relikviáři. Který Přemyslovec a český světec zahynul
u dveří kostela ve Staré Boleslavi?
A/ Vít
B/ Václav
C/ Vojtěch

4.

Jednou z nejstarších ochránkyň
českých zemí je babička předchozího významného světce. Jejich blízký
vztah se ovšem nelíbil její snaše – kněžně Drahomíře, která se cítila být odstrčena. Proto svoji tchýni nechala svými
služebníky (zřejmě švédskými Vikingy/
Tunnou a Gommonem surově uškrtit šátkem na hradě Tetíně. Jméno této světice,
jehož nositelky jsou lidu milé, zní:

A/ Jarmila
B/ Anežka
C/ Ludmila

5.

Na mučení tohoto světce se prý
osobně podílel také král Václav IV.
Biřicové jej natáhli na skřipec a boky mu
vytrvale pálili pochodněmi. Až do 20. století se předpokládalo, že zemřel utopením poté, co jej vojáci shodili z Karlova
mostu do Vltavy. Podrobnější expertíza
však ukázala, že světec zemřel již při mučení, zřejmě v důsledku prokopnutí nebo
rozražení lebky. Protože jeho prvním hrobem se stala voda, stal se světec patronem proti povodním a jeho sochu najdete téměř na každém mostě (i ve Vyšším
Brodě/. Jeho jméno je:
A/ Jan Nepomucký
B/ Jan Sarkander
C/ Jan Nepomucký Neumann

6.

Dalším mučedníkem, na kterého se
ptáme, je jeden z prvních českých
biskupů. Pocházel z významného českého šlechtického rodu Slavníkovců. Tento
rod byl bohatý a mocný, ovšem jen do té
doby, než je všechny na Libici nechali povraždit Přemyslovci, aby se zbavili konkurence. Náš světec – biskup se zachránil
tím, že zrovna pobýval v zahraničí. Cizina
se mu ovšem stala osudovou. Na severu dnešního Polska jej zabili - umlátili
pádlem a prokláli kopím – divoké pohanské kmeny. Pádlo se stalo jeho poznávacím znamením a stal se proto patronem vodáků. Jeho jméno je odvozováno
od spojení dvou slov „voje útěcha“. O koho se jedná:
A/ Radim
B/ Oldřich
C/ Vojtěch

7.

Světec, na jehož jméno se ptáme,
je hlavním patronem Vyššího Brodu.
Je mu zasvěcen místní kostel na náměstí
a na jeho počest se pořádá tradiční jarmark. Byl jedním z Ježíšových apoštolů
a stejně jako téměř všichni ostatní zemřel
ukrutnou mučednickou smrtí. Podle legendy jej celého stáhli z kůže, on to však
přežil a proto musel být posléze sťat mečem. O kterého apoštola se jedná:
A/ Lukáš
B/ Bartoloměj
C/ Ondřej

8.

V okolí vodní nádrže Lipno se nachází vesnička se zříceninou Vítkova
kamene. Tato obec se jmenuje podle dalšího světce – apoštola. Ten zemřel mučednickou smrtí v Indii, kde byl proboden
oštěpy. Známější je však pro svoje pochyby o Kristově zmrtvýchvstání. Uvěřil
v ně až v okamžiku, kdy strčil svou dlaň
do krvavé rány na Ježíšově boku po probodení na kříži. Od tohoto okamžiku se
všem pochybujícím lidem říká, že jsou
jako Nevěřící:
A/ Tomáš
B/ Tobiáš
C/ Tadeáš

9.

Na náměstí ve Vyšším Brodě se nachází kašna, kterou zdobí postava
světce, jenž má také co dočinění s vodou.
Byl to římský voják, působící na území
dnešního Rakouska. Pro svoji křesťanskou víru byl odsouzen na smrt. Přivázali
mu proto mlýnský kámen kolem krku
a vhodili jej do řeky Inn, kde se utopil.
Od té doby je patronem mlynářů, ale
převážně hasičů. Který světec zdobí vyšebrodskou kašnu?
A/ Mořic
B/ Oldřich
C/ Florián

10.

V podstatě každá lidská činnost,
stejně jako každé řemeslo či povolání má svého patrona. Na závěr bychom rádi věděli, čeho je patron svatý
Vavřinec. Ten byl jedním z prvních jáhnů,
kteří zemřeli v Římě. Podle legendy byl
upečen na roštu. Což mu ovšem nebránilo
povzbuzovat vojáky, ať se nezdráhají přiložit pod oheň víc… Čeho se stal Vavřinec
patronem?
A/ Lesníků
B/ Kuchařů a cukrářů
C/Vodáků

Výsledky: 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7B, 8A, 9C, 10B

1.
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Vyšebrodské léto 2019

Svatobartolomějský trh a pouť

Divadlo potulného čajovníka

Ilusias Royal fire show

Václav Noid Bárta

10 |

Cikánské tance v podání skupiny Siderea

Jaroslav Hutka

Bára Basiková

47. plavba kuriozních plavidel

Mušketýři po 30 letech

Djetskí svjet

Vítězové Mušketýři po 30 letech.

Djetskí svjet

Kůrovec 2025

Vilda Čok a Bypass
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Čtenářský koutek
Bradley Alan – Poslední tóny z krypty
Flavia se opět vrhá po hlavě do vyšetřování.
Paolini Christopher – Poutník, čarodějnice
a červ
Už je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, aby
vyhledal vhodný domov k založení nové generace Dračích jezdců. Vytržení z každodenní rutiny však nabídne vidění Eldunarí a také vzrušující urgalská pověst může mnohé změnit.

Vítám Vás u říjnových knižních novinek.
Příjemné čtení Vám všem.

R. Ouředníková
pro děti:
Ďuričová Ivona – Básničky o zvířátkách
Docherty Helen – Rytíř, který nechtěl bojovat
Leo dělá svým rodičům starosti. Místo aby se
účastnil soubojů s ostatními rytíři, pořád by si
jenom četl. Jednoho dne mu proto darují novou výzbroj a pošlou jej zkrotit zlého draka. Jak
to asi dopadne?
Wechterowitcz Przemyslaw – Nerozluční
přátelé
U kořenů starého dubu bydlí králičí rodinka
a vysoko v koruně nad nimi hnízdí sovy. V obou
rodinách se právě narodilo mláďátko. Ačkoli žijí
tak blízko sebe, málokdy se potkají.
Čech Pavel – O malíři
Rosocha Martin – Pohádky o vláčcích a mašinkách
Třicet pohádkových příběhů o vláčcích, kde
je fantazie výpravčím, průvodčím i cestujícím
zároveň.
Vičar Ivan – Pohádky skřítka Bonifáce
Cholewinská Aniela – Míša a její pacienti
Míša jede se svými rodiči na výlet do hor
za kamarády, kteří bydlí na salaši a mají stádo
oveček. Když jedna z nich beze stopy zmizí, je
na Míše, aby ji vypátrala.
Šlik Petr – Záhada dračího klíče
Kamarádi Vojta, Jindra a Tereza chtějí na vlastní pěst vypátrat, kdo stojí za krádeží cenných
historických dokumentů z klárovské radnice.
Největší záhadou v případu je nalezený veliký
klíč ozdobený figurkou draka. K jakému zámku
patří?
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Maas Sarah – Království popela
Aelin riskovala vše, aby zachránila svůj lid a ty,
které miluje. Aedion a Lysandra zůstávají poslední, kteří chrání Terrasen před naprostým
zničením. Chaol, Manon a Dorian jsou roztroušeni po celém kontinentu a musí sami volit
cestu k naději na spásu. Až se všechny cesty
spojí, čeká je velká bitva.
sada společenských her:
50 našich stromů
50 plemen psů
50 koní a poníků
50 našich květin
50 druhů hmyzu a pavouků
50 našich lesních zvířat
pro dospělé:
Galbraith Robert – Smrtící bílá
Čtvrtý případ Cormorana Strika a Robin Ellacottové.
Lapena Shari – Nevítaný host
Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí
na zimní víkend několik hostů. Poté, co dorazí, udeří sněhová bouře, která odstřihne hotel
od elektřiny i veškerého kontaktu s vnějším
světem. A hned první noc dojde k tragické nehodě.
Fileds Helen – Dokonalá smrt
I zármutek může být smrtící. Třetí případ detektivů Turnerové a Callanacha.
Lagercrantz David – Dívka, která musí zemřít
Závěrečný díl série Milénium.
Hutchinson Dot – Letní děti
Pomsta ještě nebyla nikdy tak krutá.

ho manžela a své čtyři děti. Jediným přeživším
je dvanáctiletý Caleb, který kromě rodné farmy
nic jiného nezná.
Vondruška Vlastimil – Právo první noci
Další ze série Hříšní lidé Království českého.
Cornwell Bernard – Válka vlků
Uhtred z Bebbanburgu sice získal zpět své rodové sídlo, ale obklopený ze všech stran starými i novými nepřáteli si svého vítězství dlouho
neužil.
Follett Ken – Klíč k Rebece
Příběh německého špióna, krásné Židovky
a anglického důstojníka tajné služby se odehrává za 2. světové války v Káhiře.
Olofsson Elin – Klikaté cesty
Strhující příběh o lásce a samotě, o tajemstvích
a nečekaných přátelstvích z poválečného
Švédska.
Towles Amor – Pravidla zdvořilosti
Pětadvacetiletá Katey nemá na konci roku
1937 příliš důvodů k oslavám, a tak si s kamarádkou naplánuje klidný silvestrovský večer
v zapadlém jazzovém baru. Náhodné setkání
s úspěšným bankéřem Tinkerem, který v baru
hledá svého bratra, jí však naprosto změní život.
Jukes Helen – Srdce včely má pět komor
Na prahu třicítky se Helen Jukes cítí uvězněná
v městském kolotoči kancelářského pletichaření a dočasných adres. Snaží se usadit ve své
nové práci v Oxfordu a tu jí dojde, že aby prožila smyslu-plný život naplněný láskou a prací,
musí se sama změnit.
Bomann Anne – Agathe
Životem znavený psychoterapeut se připravuje na odchod do penze a netrpělivě odpočítává, kolik sezení s pacienty mu ještě zbývá.
Jednotvárnou každodennost jeho života naruší mladá německá pacientka Agathe, jež trvá
na terapii právě u něj.
De Kermel Éric – Knihkupectví na Bylinkovém náměstí
Vstupte do Knihkupectví na Bylinkovém náměstí a vyberte si svůj příběh.
Araziová Silvia – Muž, který už nikdy nebude spát vedle mě
Intimní příběh o konci manželství a lásce, která
i přesto trvá.

Granger Ann – Trosky
Když jednoho dne objeví starý Monty Bickerstaffe mrtvolu muže na pohovce v salonku
svého rozpadajícího se starobylého sídla v regionu Cotswold, netuší, že to není jediná „nepříjemnost“, která mu zasáhne do života.

Lehečková Hana – Svatá hlava
Než spasíš svět, zachraň sám sebe.

Scott James – Návrat doWaterbridge
V zimě roku 1897 se porodní bába Elspeth
Howellová vrací domů na odlehlou farmu. Místo přivítání však nachází brutálně zavražděné-

pro zajímavost:
Řepa Tomáš – Banderovci
Kniha zmiňuje politické souvislosti i následky
zneužití tématu komunistickou propagandou.

Nováková Zuzana – Přítel stesk
Vzácná a přístupná připomínka temného období nedávných dějin.

Kühn Volkmar – Boj a zánik Afrikakorpsu
1941 – 1943
S polním maršálem Rommelem v africké poušti.

Tipy společenské hry:

Povolný Daniel – Den hanby 1969
21. srpen 1969 v ulicích českých a moravských
měst.
Štěrbová Dina – Tyrkysová hora
První žena světa na Čo Oju. 

Týden
knihoven
2019
30.9. – 6.10.

Týden knihoven
– Dny otevřených dveří
/ knihovna

Pokud jste k nám ještě nezavítali, přijďte
nahlédnout.

V rámci letošního Týdne knihoven si knihovna
připravila akce nejen pro děti ale i pro dospělé.
Přijměte proto mé pozvání na podvečerní besedu
o zaniklých sklářských hutích, setkání maminek
s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřinku, podvečerní čtení s tvořivou dílnou pro děti a jako
třešnička na pomyslném dortu bude scénické čtení
z knihy ze známého cyklu Lukáše Hejlíka Listování.
Proto neváhejte a přijďte s námi strávit příjemný
čas. Všichni jste srdečně zváni.
R. Ouředníková

30.9. – 31.10.

Rande naslepo / knihovna

Budete mít odvahu dát si rande s knihou?

16.10. v 10 hod.

2.10. v 18 hod.

Malé tvoření a čtení pro maminky s dětmi,
které nechodí do školky.

Zaniklé sklářské hutě
v Bavorském lese
a na Šumavě / zasedací místnost

Povídání s PhDr. Ladislavem Čepičkou.

8.10. v 18 hod.

Přijďte si hrát / knihovna

V rámci letošního Týdne knihoven
si knihovna připravila akce nejen
pro děti ale i pro dospělé. Přijměte
proto mé pozvání na podvečerní besedu o zaniklých sklářských
hutích, setkání maminek s dětmi,
které ještě nenavštěvují mateřinku, podvečerní čtení s tvořivou
dílnou pro děti a jako třešnička
na pomyslném dortu bude scénické čtení z knihy ze známého cyklu Lukáše Hejlíka Listování. Proto
neváhejte a přijďte s námi strávit
příjemný čas. Všichni jste srdečně
zváni. 
R. Ouředníková

24.10. v 18 hod.

Říjnové podvečerní čtení
/ knihovna

Zahájíme další řadu podvečerních čtení
spojených s výtvarnou dílnou.

LiStOVáNí – Mé dětství
v socialismu / zasedací místnost

Mozaika příběhů, emocí a vzpomínek
na dětská léta v období socialismu v podání
Věry Hollé a Jiřího Resslera.
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S knížkou
do života

Vážení čtenáři,
v rámci tohoto projektu jsme obohatili nabídku
knih z oboru psychologie, výchovy a medicíny.
24 nových knih Vás provede psychologií dítěte,
jeho výchovou, pomocí při zdravotních potížích nebo jen připomene hrátky z dob Vašeho
dětství, kdy si s Vámi rodiče hráli a učili Vás první říkadla a básničky.
V rámci tohoto projektu jsou Vám knihy z těchto
oborů a dětská literatura pro věk Vašeho děťátka
k dispozici zdarma. Je pouze nutné se zaregistrovat na jméno Vašeho dítka. Budeme se těšit.

R. Ouředníková

Seznam nových knih:
Murray L. – Psychologie malých dětí
Ciccotti S. – Rozumíte svému děťátku?
Matějček Z. – Rodičům na nejhezčí cestu
Biddulph S. – Proč jsou šťastné děti šťastné
Bacus A. – Dítě pláče – co dělat
Dumonteil C. – Další dítě v rodině
Matějček Z. – Prvních 6 let ve vývoji dítěte
Biddulph S. – Výchova dětí
Vasilovčík T. – Jak se domluvit s kojencem
a batoletem
Koucká P. – Zdravý rozum ve výchově
Kohn A. – Bezpodmínečné rodičovství
Shapiro L. – Emoční inteligence dítěte a její
rozvoj
Černý V. – Děti a emoce
Skládalová M. – Mámo, už to zvládnu samo
Pospíšilová Z. – Pohyb s říkadly pro nejmenší
Place M. – 60 Montessori aktivit pro miminko
Kišová H. – Hrátky s batolátky
Gregora M. – Péče o novorozence a kojence
Gravillon I. – Spánek malých dětí
Hašplová J. – Masáže dětí a kojenců
Gregora M. – Jídelníček kojenců a malých dětí
Illková O. – Zdravá výživa malých dětí 
R. Ouředníková
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Výstava Ve znaku lilie a růže

P

roč zrovna tento název? Lilie odkazuje k francouzskému původu řádu a červená pětilistá růže,
jak v jihočeském regionu ví asi každý, k šlechtickému rodu Rožmberků. O tom, že lilie a růže
mají i jiné významy se mohou dozvědět návštěvníci výstavy. Zjistí ale především to, že klášter není
muzeum, ani depozitář uměleckých předmětů, ale živé místo, kde žijí a pracují podle zásady ora
et labora mniši cisterciáckého řádu.

Výstava je rozvržena do čtyř sálů, z nichž první je věnován vzniku řádu, jeho zakladatelům, rychlému rozšíření ve středověku a středověké cisterciácké architektuře, druhý cisterciácké spiritualitě
a činnosti, třetí mariánské úctě typické pro cisterciáky a také dětem, které si tu můžou na magnetických tabulích zkusit složit okenní vitraje. Třetí sál patří historii a současnosti vyšebrodského
kláštera. Na tematických tabulích jsou v širších historických souvislostech a s bohatou obrazovou
dokumentací zachyceny klíčové okamžiky kláštera od jeho založení Vokem z Rožmberka po tragické 2O. století, kdy byl klášter za 2. světové války Hitlerem v odvetě za protinacistické postoje
opata a celého konventu poprvé ve své dlouhé historii zrušen a mniši uvězněni nebo odesláni
do koncentračních táborů. Ti, kteří přežili, se ihned po válce do kláštera vrátili, ale jejich snaha
o obnovu byla násilně ukončena nechvalně známou akcí K, která měla zlikvidovat řádový život
v celém komunistickém Československu. Nestalo se tak. I do Vyššího Brodu se ještě v zimě roku
1989 bratři opět vrátili a jejich zásluhou velký příběh cisterciáckého řádu v Česku dál pokračuje.
Jak – to mohou návštěvníci vidět
z videozáznamu na výstavě, nebo
přímo v areálu kláštera, který je otevřen každému, kdo se chce na chvíli
zastavit a nabrat dech. Fotografie
toho z klášterních sbírek, co není
při běžných prohlídkách dostupné,
však můžou spatřit jen na výstavě.
A zároveň si na fotografiích porovnat, jak klášter vypadal před třiceti
lety a jak vypadá dnes.
Výstava vznikla za podpory Jihočeského kraje a je v sezoně, od začátku května do konce září, otevřena denně od 9.30 do 17.00, kromě
nedělí. Od začátku října do konce
dubna je přístupná po předchozí
domluvě s klášterem. 
Anežka Holasová,
kurátorka výstavy

Léto s Royalem
K

dyž se ohlédnu za uplynulými měsíci, mohu jen říci, jak to vše rychle uteklo, ale
kolik báječných chvil jsme mohli zase spolu
prožít. Letní atmosférou nás naplnilo desetidenní plachtění na Šumavském moři. Pocit lehké závratě, šumění větru v plachtoví,
šplouchání vln o bok lodi, mozoly na rukou
od lanoví i zasloužený odpočinek na přídi. Čas,
kdy vlastnoručně ulovená a na pánvičce připravená ryba je hotovou delikatesou. Naše
toulavé boty nás zavedly do Novohradských
hor na třídenní putování. Celý svůj domov
jsme si nesli na zádech, vařili na ohni, vodu brali z potoků a studánek. Naší koupelnou
byly rybníky, naším stropem koruny stromů
a hvězdné nebe nad hlavou, ukolébavku nám
zpívali noční ptáci. Příměstský tábor nás proškolil v sekání a řezání dřeva, udržování ohnišť,
přípravě surovin, samotnému vaření a úklidu.
Guláš, bramboráky, domácí nudlová polévka
nebo vlastnoručně připravený chléb chutnali na ohni výborně. Při našich výletech jsme
nejednou navštívili vojenský prostor v Boleticích, abychom pokořili zdejší vrcholy a mohli
zakončit naše celoroční putování po vrcholcích Šumavského Everestu a vyzvednout tak
zasloužený certifikát horalů. Zdolali jsme také

Čištění Vltavy
2019
Závěrečná zpráva
Dne 14. září 2019, zorganizoval spolek Sdružení pro Vltavu, z. s., ve spolupráci s Povodím
Vltavy, s. p., Českým svazem ochránců přírody
a Spolkem Vltava, z.s. jubilejní 25. ročník Čištění Vltavy. Vyčištěn byl opět celý úsek Vltavy
od Vyššího Brodu až do Boršova nad Vltavou
v délce 70,7 km.
Čištění bylo opět organizováno z tábořiště
v Novém Spolí u Českého Krumlova. Na čištění
byla řeka Vltava rozdělena na 13 úseků, každý
byl čištěn po obou březích i v korytě řeky. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě ze

tradiční hřebenovku dlouhou 27 km a ochutnali místní kulinářskou specialitu v podobě
velkých zralých borůvek a vynalezli tak nový
odstín rtěnky.  Krajina Třístoličníku v sobě
ukrývá dávnou historii. Na stolcích vytesaných
do skal podle legendy usedl Bavorský, Rakouský a Český král, aby společně utvořili hranice
svých zemí. Toto setkání nám může posloužit
jako příklad společné domluvy. Krajina, která inspirovala nejednoho spisovatele, může

mnohé inspirovat i dnes. S dětmi poznáváme,
jak bohatá a jedinečná je. Kolik druhů ptáků,
hmyzu, šelem a vzácných rostlin zde máme.
A jak můžeme pomoci, aby se jim tu dařilo
dál. Jak se sžít třeba s rostoucí populací vlků,
bobrů, losů či tetřevů? Jak trochu zastavit čas,
překročit hranice lesa, jiné země a třeba i sebe
samého. 

Tůmová Veronika

svých půjčoven nebo jim je bezplatně zapůjčila
půjčovna INGETOUR z Vyššího Brodu a půjčovna raftů a kánoí Pod Jezem z Rožmberka
nad Vltavou. Na tato plavidla byl odpad nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům nebo
na sběrná místa, kterých bylo na trase celkem
14. Odvoz a likvidaci odpadu z těchto míst, zajistili provozovatelé některých tábořišť, obce a

nad Vltavou). Akci podpořilo přes 40 sponzorů
z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a občerstvení,
cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (podrobněji viz seznam).
Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky.

Povodí Vltavy.
Letos se Čištění Vltavy zúčastnilo 236 dobrovolníků, což je čtvrtý největší počet ze všech
ročníků. Díky Povodí Vltavy byl průtok vody
v řece opět snížen na minimum (6 m3/s), proto
bylo možno vyčistit i dno řeky. Celkem bylo
naplněno přes 500 pytlů převážně drobným
odpadem.
Na této akci se aktivně podílela některá města a obce ležící na Vltavě v uvedeném úseku
(Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Boršov

Sesbíraného odpadu bylo i letos méně než
v minulém roce. Je to možná i v důsledku akce, kdy za sesbíraný odpad dostanou v sezóně
vodáci v určitých občerstveních nápoj zdarma.
Také byl před vlastním čištěním pár týdnů zvýšený průtok vody, což mohlo tento stav také
způsobit. Trvá situace, že odpadu je znatelně
více v místech, kde kotví v sezoně „plovoucí bary“. Převažoval drobný odpad z letošní vodácké
sezóny na řece (plastové kelímky a brčka, zbytky oblečení, PET láhve, igelitové obaly) nad nevodáckým odpadem (pneumatiky, kuchyňské
spotřebiče, různá železa a plechy, velké plasty).
V rámci akce Čištění Vltavy proběhla v Českém
Krumlově výstava fotografií z minulých ročníků. Výstava bude postupně instalována na školách a v některých kempech na Vltavě.
Akce Čištění Vltavy 2019 byla pořádána v rámci akce Ukliďme svět – ukliďme Česko i podle
celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu. Podrobnosti o minulých ročnících Čištění Vltavy, statistiky a fotografie a rovněž další
informace o Sdružení pro Vltavu a jeho cílech
najdete na webových stránkách: www.sdruzeniprovltavu.cz. 
Petr Kolínský
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Lékař radí
Náhlá příhoda břišní
Náhlou příhodou břišní nazýváme akutní, život
ohrožující stav, zpravidla přicházející z plného
zdraví, který se projevuje bolestí břicha a je
provázen zpravidla dalšími příznaky, jako např.
nevolností, pocitem na zvracení či zvracením.
Jak rozdělujeme náhlé břišní příhody? Náhlé
příhody břišní dělíme na neúrazové a úrazové.
a. Neúrazové dále se rozdělují na:
1. zánětlivé do této skupiny patří záněty orgánů dutiny břišní (zánět žlučníku, slinivky břišní, žaludku, dvanáctníku, tlustého či slepého
střeva, gynekologické záněty).
2. Neprůchodnost střeva může být způsobena
žlučníkovým kamenem, nádorem, uskřinutou kýlou či srůsty nebo po operacích, porodech, ledvinných nebo žlučníkových kolikách či při rozvratu vnitřního prostředí.
3. krvácení do zažívacího traktu patří sem krvácení z jícnových varixů, prasklý žaludeční
vřed, mimoděložní těhotenství, trhlina tepenné výdutě.
b. Úrazové k těmto závažným stavům dochází
při vnitřním či otevřeném poranění břicha, kdy
může dojít k trhlině jater, sleziny nebo žaludku s následným život ohrožujícím krvácením
do dutiny břišní. Jak se náhlé příhody břišní
projevují? Zpravidla bolestí břicha, která může

vzniknout akutně z plného zdraví jako krutá,
ostrá bolest nebo může začít jako mírná bolest
a postupně zesilovat. Bolest může být různého charakteru; ostrá, píchavá, tupá, bodavá,
kolikovitá, palčivá, šokující, a může být různé
intenzity. Bolest se může šířit i mimo břicho,
např. do křížové krajiny, dolních končetin či
genitálu nebo konečníku. Dále bývá bolest
doprovázena zažívacími obtížemi, nevolností,
pocitem na zvracení nebo zvracením, říháním,
poruchou odchodu plynů a stolice, méně častěji průjmem. Mohou vznikat i obtíže související s postižením orgánu jako je pálení, řezání při
močení, výtok z konečníku či genitálu. Z celkových příznaků se u vás může projevit slabost,
malátnost, zvýšená teplota, zrychlený pulz. Příznaky mohou být méně nápadné u starších
osob. Obtížné je rozpoznání náhlé příhody
břišní u malých dětí.
Vyhledání lékařské pomoci je nezbytné.
Lékař bude chtít vědět kdy přesně vaše obtíže
vznikly, za jakých okolností, jaký je jejich vztah
k jídlu, denní či noční době, zda jsou bolesti
stálé nebo ustupují a zase se vracejí, zda-li jste
užili nějaký lék, při které poloze těla obtíže
ustávají, dále místo a charakter bolesti. Důležité jsou i všechny další doprovodné příznaky
(zvracení, pálení při močení, porucha odchodu
plynů a stolice, přítomnost krve ve stolici nebo
zvratkách, atd.). u žen jsou důležité informace
o periodě, těhotenství, užívání kontracepce,
případné vynechání menstruace. Dále všechny
předchozí operace. důležitá je informace o užívání léků a alkoholu.
Během vaší návštěvy lékař zjistí váš celkový
zdravotní stav, změří krevní tlak, tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu
a pečlivě vyšetří břicho, konečník, případně
provede gynekologické vyšetření (pokud je
gynekolog)
Jaký může být nález na břiše?
Provádíme vyšetření břicha podle tzv. pravidla
5P.

a. pohledem: Všímáme si celkového držení
těla, výrazu a barvy tváře, hydratace, ale
i vzhledu břišní stěny, která může být vtažená nebo naopak vzedmutá, může být viditelné i ztužování střevních kliček, barevné
změny, dýchací vlna, přítomnost jizev.
b. poslechem: u neprůchodnosti střev může
být nápadná zesílená střevní peristaltika či
naopak naprosté ticho.
c. poklepem: při poklepu dochází k bolestivému stažení břišní stěny, můžeme takto
zjistit i přítomnost tumoru či tekutiny v dutině břišní.
d. pohmatem: lékař zjišťuje napětí břišní stěny,
tuhost, místo a rozsah bolestivosti, event.
přítomnost např. tumoru či zvětčené lymfatické uzliny.
e. per rektum: Vyšetření konečníku. Varující
je nález krve či hlenu ve stolici, bolestivost
při vyšetření, napětí svěračů, hmatné útvary
v konečníku. Případně doporučíme gynekolog. vyšetření, kde hodnotí bolestivost při
pohybu děložním hrdlem, krvácení, atd.
Důležitou roli hrají i další tzv. pomocná vyšetření, např. krevní obraz, sedimentace, hladina
zánětlivých parametrů, jaterní testy, vyšetření
moči.
Jaké komplikace mohou nastat (mě se nejzávažněji jeví úmrtí pacienta)?
Operace v pokročilém stavu nese vyšší riziko
komplikací. Může se rozvinout zánět pobřišnice, abscesy, píštěle, sepse, selhání plic, poruchy krevní srážlivosti, život ohrožující krvácení,
srůsty v dutině břišní, úmrtí pacienta.
Včasné rozpoznání náhlé příhody břišní a následná terapie významně ovlivňují další osud
nemocného. Tyto akutní stavy vyžadují neodkladné operační řešení.
P.s. připomínám očkování proti chřipce běží
v plném proujdu, vakcíny máme naskladněny. 

Nabízíme:

Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníky
na HPP i DPP na následující pozice:
Obsluha půjčovny INTERSPORT Rent
Obsluha lanové dráhy
Obsluha zasněžovacího systému
Strojník lanové dráhy
Shaper snowparku a skicrossových tratí
Pokladní
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• 5 týdnů dovolené
• Zajímavou práci v příjemném prostředí sportovního areálu
• Dotované ubytování
• Slevu na stravování
• Volný vstup do bazénu, sauny…
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• Možnost využití sportovního vybavení jednotlivých půjčoven
• Skipas pro vlastní použití zdarma

Nástup možný od 1. 12. 2019
Zaujala Vás některá z nabídek? Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz nebo zavolejte na tel. č. 731 501 515

Nové projekty
přináší nové
příležitosti
Rádi u nás přivítáme:
✶ ZÁMEČNÍKY (LETOVÁNÍ PLAMENEM)
✶ ELEKTROKONSTRUKTÉRY
✶ TRAINEE ODDĚLENÍ KVALITY
✶ TECHNOLOGY VÝROBY

Našich zaměstnanců si vážíme:
✶ Nadstandardní individuální možnosti rozvoje
✶ Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
✶ Atraktivní mzda s řadou příplatků
✶ Věrnostní prémie až 120% měsíční mzdy
✶ 25 dní placené dovolené
✶ Dotované stravování přímo v závodě
✶ Příspěvek na životní pojištění
/ penzijní spoření 666 Kč měsíčně
✶ Nadstandardní příspěvek na dojíždění
✶ Podpora zdravotní prevence
✶ Příspěvek na dětské letní tábory, sportovní akce
/ wellness, fitness a další benefity

Bližší informace
na personálním
oddělení
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Spousta dalších pozic na
www.hauser.cz

Řádková inzerce
• Koupím známky, obrazy, mince, šavle a vojenské předměty, rádia,
hodiny, nábytek, porcelán a jiné staré věci. Jednotlivě, sbírku nebo
pozůstalost. Tel: 722 777 672.
• Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Stadion. Tel: 721 707 587

Nabízím lamelový rošt, rozměr 200x90cm.
Nový, polohovací v oblasti zad i nohou.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 777 268 251.

LESY MĚSTA
ČESKÝ KRUMLOV
Prodej palivového dříví
v délkách 2 a 4 m

Jehličnaté – cena od 390 Kč / PRM bez DPH
V případě objednávky množství 40 PRM
doprava zdarma.
Kontakt: tel. 702 162 841, 380 711 567
e-mail: lesymestack@cmail.cz

www.lesymestack.cz
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DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
VE ZBRUSU NOVÉ AULE
Studenti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické
ve Velešíně budou moci již brzy využívat zbrusu novou
odpočinkovou zónu ve vstupní hale budovy

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Společnost ENGEL již několik let úspěšně spolupracuje se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou ve Velešíně. Řada studentů vykonává odbornou praxi v kaplickém
závodě, proto se vedení školy a závodu dohodlo na dalším společném projektu, a to zmodernizovat aulu.
Rekonstrukce je téměř u konce. Studenti budou moci prostřednictvím tří obrazovek nahlédnout pod střechu závodu, podívat se, jak to vlastně vypadá ve výrobě, dále se mohou
například seznámit se systémem benefitů pro zaměstnance, a to včetně ukázky záběrů
z jedné z letních akcí organizovaných v areálu firmy.
Vedení společnosti ENGEL věří, že bude odpočinková zóna hojně využívána, studenti zde
budou čerpat síly a třeba i informace, díky kterým se rozhodnou vykonávat odbornou
praxi právě v Kaplici.

Administrativní budova kaplického ENGEL závodu

3D model zrekonstruované části auly velešínské školy

Student oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení na praxi v závodě

Máš chuť se k nám připojit?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej na naše personální oddělení. Těšíme se na setkání!

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

kulturní program říjen
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• 30. 9. – 6. 10. 2019, Městská knihovna		
TÝDEN KNIHOVEN – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pokud jste k nám ještě nezavítali, přijďte nahlédnout.
• 5. 10. – 30. 11. 2019, 9 – 16 hod., vestibul kina
NEMOHLI JSME MLČET
Výstava o Chartě 77 ku příležitosti výročí 30ti let od revoluce
1989 – 2019
• 30. 9. – 31. 10. 2019, Městská knihovna
RANDE NASLEPO
Budete mít odvahu dát si rande s knihou?
• 2. 10. 2019 středa, 18 hod., zasedací místnost		
ZANIKLÉ SKLÁŘSKÉ HUTĚ V BAVORSKÉM LESE
A NA ŠUMAVĚ
Povídání s PhDr. Ladislavem Čepičkou
• 3. 10. 2019 čtvrtek, 16 hod., Historická radnice
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OKNO ROKU 2019
• 8. 10. 2019 úterý, 18 hod., zasedací místnost		
LiStOVáNí – Mé dětství v socialismu
Mozaika příběhů, emocí a vzpomínek na dětská léta
v období socialismu v podání Věry Hollé a Jiřího Resslera.
15. 10. 2019 úterý, 17 hod., kino
POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT ANEB POTKALI SE
U KOLÍNA
Liduščino divadlo
Vstupné: 50 Kč / osoba

Krajina v tísni
Režie: Petr Jančárek /ČR. /
2017 / 52 min
Vzpomínky na povodně před několika lety
odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko
řeší problém sucha. Nový film z produkce
Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí
souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny
jsou projevem proměn globálního klimatu
i důsledkem našeho zacházení s přírodou.
Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý
důsledek špatného nakládání s českou
krajinou.
Zveme na promítání
festivalového filmu
17. 10. 2019 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

• 16. 10. 2019 středa, 10 hod., Městská knihovna
PŘIJĎTE SI HRÁT
Malé tvoření a čtení pro maminky s dětmi, které nechodí
do školky
• 17. 10. 2019 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
KRAJINA V TÍSNI
Festivalový film
Vstupné: zdarma
• 18. 10. 2019, pátek, 18,30 hod. sraz před Infocentrem
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STEZKA ODVAHY
Trasa Stezky odvahy: Opatská stezka I.
Oheň máme, za lampion Vám buřtík dáme!
• 20. 10. 2018 neděle, 10hod., sraz před historickou radnicí
X. KROKUSIÁDA
Pojďme opět společně vysadit krokusy do městského parku!
S sebou: vlastní krokusy – pokud máte, motyčka, kyblík
na substrát, rukavice a hlavně dobrá nálada a celá rodina
• 24. 10. 2019 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
ŘÍJNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Zahájíme další řadu podvečerních čtení spojených
s výtvarnou dílnou
• 24. 10. 2019, čtvrtek. 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
Hraje: p. Rosťa Veselý
• 24. 10. 2019, 7,30 – 16 hod., Infocentrum
DEN INFOCENTER
Světový den pro rozvoj informací
• 25. 10. 2019, pátek, 17 hod., galerie historické radnice
– Náměstí
DÝŇOVÁNÍ – ANEB VYZDOBME SI PARK DÝNĚMI
Určeno pro děti i dospělé, vyřežeme si dýně a vyzdobíme
městský park. Soutěž o krále či královnu dýňování
Dýni, nožíky, dlabátka… s sebou
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 24. 10. 2019 do 12 hodin.

Připravujeme
• 2. 11. 2019 sobota, 10 hod., Náměstí
ČIŠTĚNÍ STEZEK
Symbolické zamykání stezek Vyšebrodska
• 24. 11. 2019 neděle, 14:00 hod. + 16:00 hod.,
Klub pod kinem
BEAUTY DAY S MARY KAY
Přijďte se nalíčit americkou dekorativní kosmetikou Mary Kay pod vedením zkušené kosmetičky.
Svou účast na konkrétní čas je NUTNÉ potvrdit
v Infocentru. Ve skupině vždy max. 6 osob.
Vstupné: 50 Kč / osoba
• Konec listopadu - termín v jednání, 17 hod.,
Klub pod kinem
PERNÍKOVÁ DÍLNA
Kurz zdobení perníků
Přihlaste se v infocentru do 20. 11. 2019
Vstupné: 50 Kč / osoba

