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 Sametový koncert ZUŠ
k 30. výročí listopadové revoluce

Čtvrtek 14. 11. 2019
v 18 hod., kino
Více na str. 24

30
let

 SAMET 30 – koncert
jihočeských předlistopadových rockových legend

Pátek 15. 11. 2019 v 17 hod.
Více na str. 24

 Jednání zastupitelstva

města

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

Den bez pesticidů

D

Vážení čtenáři,
v těchto dnech nám
všem pulsují hlavou
různé vzpomínky
na dobu před 30 lety.
Vstupuje do nich
Václav Havel
(v prosinci uplyne již 8 let od jeho smrti),
ale také vzpomínky na divoké, rozjásané,
dychtivé a nadějeplné pocity, které v nás
sametová revoluce probudila. Bohužel
překotná doba konzumu přebila ideály
a dnes se často setkáváme s tím, že dnešní mládež neví zhola nic o naší mladé
historii. Dejte jim přečíst článek ze strany
9, osobní vzpomínka přímého účastníka
je určitě zaujme. Sametové koncerty se
u nás budou konat hned dva, ZUŠ a rockové jihočeské legendy jako je třeba Magma.

en bez pesticidů je vyhlášen na 3. listopad.
Právě tento den v roce 1984 došlo v indickém městě Bhopálu k nehodě v továrně
na pesticidy. Uniklo zde přibližně 40 tun jedovatých plynů, během chvilky zemřelo 8 tisíc
lidí a skoro půl milionu dalších mělo nebo má
trvalé následky. Tento den každoročně vyhlašuje organizace PAN – Pesticide Internacional
Network.
Pesticidy jsou chemické prostředky, které hubí rostlinné i živočišné škůdce, chrání rostliny, skladové zásoby, technické výrobky, byty,
domy, ale i lidi a zvířata. Dělí se podle určení
k hubení daného škůdce, podle způsobu aplikace, původu, působení a chemické povahy.
K ničení plevele se používají herbicidy, k niče-

ní hmyzu insekticidy a k ničení plísní fungicidy. Ale s jejich rozšířením vznikly i problémy,
do oběhu se dostalo mnoho tun toxických
látek. Jejich účinku je vystavena voda, vzduch
i půda, tedy rostliny i živočichové. Vliv pesticidů na zdraví člověka není příznivý, výzkumy
prokazují, že při zvýšeném používání dochází
k nevratnému poškození mozku, vzniku leukémie, nárůstu zhoubných nádorů… Dnes se
u pesticidů zkoumá kromě jejich okamžitých
účinků i postup jejich degradace a přenosu
v potravinovém řetězci. Významnou cestou
do budoucnosti je například hojnější využívání ekologického zemědělství, kde se průmyslová hnojiva nebo chemická ochrana vylučují. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Oznámení

Nenechte si ujít nabídku na zimu
– je připraven výlet do Kabaretu U Váňů
a také do adventní Prahy. 

M

Příjemné čtení i v listopadu přeje

Na určeném stanovišti budou po dobu jedné hodiny (viz. rozpis) umístěny dva kontejnery, odpad
bude ukládán za přítomnosti pracovníků firmy FCC České Budějovice, s.r.o. a postupně budou dle
harmonogramu převáženy na jednotlivá sběrná místa.



ěstský úřad Vyšší Brod zajistil na sobotu 9. 11. 2019 přistavení kontejnerů na odpad velkoobjemový a odpad nebezpečný.

Dita Kaiserová

Do kontejneru na velkoobjemový odpad nelze ukládat: běžný komunální odpad, bioodpad,
popel, elektroodpad, stavební suť, shrabky apod.

Základní
umělecká škola
informuje
Srdečně zveme:
14. 11. Koncert k 30. výročí
Sametové revoluce,
od 18.00 hod., kino
Další informace na www.zuskaplice.cz
Za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová 

Do kontejneru na nebezpečný odpad lze přinést: autobaterie, zářivková tělesa, oleje, barvy a další
drobný chemický odpad.
MěÚ Vyšší Brod, OŽP
Sběrná místa

Vyšší Brod

Harmonogram

1

Dřevařská u bývalé kotelny

9:00–10:00

2

Pohraniční stráže před č.p. 313

9:00–10:00

3

Náměstí u fary

10:15–11:15

4

5. května u bývalého Monte

10:15–11:15

5

5. května, parkoviště u lávky

11:30–12:30

okolí
6

Studánky náves

11:30–12:30

7

Těchoraz u truhlárny

12:45–13:45

8

Kyselov

12:45–13:45

9

Lachovice náves

14:15–15:15

10

Hrudkov u bývalé prodejny

14:15–15:15
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Soubor usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 1. 10. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 1
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.1.1.:
zastupitelstvo města určuje
ověřovatele zápisu pí Vandu Kotálovou a p. Vladislava Čížka a zapisovatelku pí Ditu Kaiserovou
Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatelky:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2
Schválení programu ZM dne 1. 10. 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.2.1.
zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
doplnění programu o nový bod č. 26 Postoupení
znaleckého posudku 1/29/2019 odvolacímu orgánu – hřiště Studánky
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.2.2.
zastupitelstvo města
II. s ch v a l u j e
doplněný program jednání ZM dne 1.10.2019
Hlasování o doplnění programu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek,
Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne
11. 7. 2019 a RM z 26. 6. 2019, 24. 7. 2019,
14. 8. 2019, 28. 8. 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.3.2.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 11. 7. 2019 a RM
z 26. 6. 2019, 24. 7. 2019, 14. 8. 2019 a 28. 8. 2019
II. schvaluje
doplnění usnesení ZM č. 2019.6.20.1. tak, že do zadání studie na lokalitu u ČOV budou doplněny
pozemky p. č. 201/4 v k.ú. Vyšší Brod a p.p.č. 761/1
a 759, k. ú. Hrudkov

nisterstva financí na krytí výdajů vybraných obcí
s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši
24.255 Kč
II. bere na vědomí
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky –
poutní místo – křížová cesta Maria Rast v celkové
výši 75.000 Kč
III. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace (dofinancování)
z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon
sociální práce ve výši 144.118 Kč
K bodu č. 5 Rozpočtové opatření č. 7/2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 7/2019, které se týká úprav rozpočtu
ve vztahu k příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu
představuje zvýšení příjmů o 804.754 Kč, výdajů
o 0 Kč a financování je – 804.754 Kč
Hlasování o schválení RO 7/2019:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Pověření správou majetku ZŠ a MŠ
Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
změnu a doplnění Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Vyšší
Brod tak, že ke dni zařazení do majetku (kolaudační souhlas s užíváním stavby) bude technické
zhodnocení akce „Zateplení krčku základní školy
a stavební práce spojené s úsporami energie a výměna oken“ podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předáno PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod k hospodaření.
Hlasování o doplnění zřizovací listiny ZŠ a MŠ:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

Hlasování o rozšíření zadání studie:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jarošová, Čížek, Jaroš,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: Ouředníková ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 7 Zápis z jednání pracovní skupiny
pro schválení účetní závěrky
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání pracovní skupiny pro schvalování
účetní závěrky ze dne 23. 8. 2019 za 1. pol. 2019

K bodu č. 4 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z Mi-

K bodu č. 8 Žádost o prominutí poplatku
z prodlení
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.7.8.1. a 2019.7.8.2.:

zastupitelstvo města
I. schvaluje
na základě žádosti o prominutí poplatku z prodlení p. Jany Hlavsové, prominutí poplatku z prodlení
ve výši 87.328 Kč
II. pověřuje
radu města přípravou pravidel pro prominutí
poplatků z prodlení vzniklých z neplacení nájmu
z bytů. Termín: do 12. 11. 2019
Hlasování o prominutí poplatku z prodlení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o pověření RM:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Petice Za zachování revitalizované
parkové klidové zóny v ulici Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě na pozemcích p. č. 20/1,
20/27, 20/44, 25/4.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.9.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
petici občanů.
II. Stanovuje,
že výběr další lokality k výstavbě dalšího nového
bytového domu provede ZM.
Hlasování o výběru lokality dalšího BD:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Smlouva o právu provést stavbu
"Cyklostezka Vyšší Brod"
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o právu provést
stavbu „Cyklostezka Vyšší Brod“ uzavřené s Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby
silnic.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Hanzlíček
K bodu č. 11 Darovací smlouva na převod
kanalizace do majetku města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření darovací smlouvy mezi dárcem
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a městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČO: 00246191 o převodu kanalizace do majetku
města na pozemcích p.č.192/6, 192/9, 184/2
v k.ú.Vyšší Brod.
Hlasování o převodu kanalizace:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL:1376/2019
–SML//402248
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích,
znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL: 1376/2019–SML//402248,
(služebnosti na uložení inženýrské sítě) v rámci
realizace stavby „Rekonstrukce lávky přes Vltavu
ul. 5.května – Hrudkov, Vyšší Brod“ na pozemku
KN parc. č. 778/7 v katastrálním území Hrudkov
a na pozemku KN parc.č. 1746/4 v katastrálním
území Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (budoucí oprávněná strana) a vlastníkem pozemků Povodí Vltavy, státní podnik (budoucím povinnou stranou). Služebnost spočívá
v právu strpění uložení přípojky NN a topných
kabelů na částech pozemků Povodí Vltavy a v právu vstupu a vjezdu na části pozemků za účelem
zajišťování provozu, údržby, oprav a odborných
revizí přípojky NN a topných kabelů. Služebnost
bude zřízena úplatně za částku 10.000 Kč. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. na pozemku KN p.č. 1706/11 v k.ú.
Vyšší Brod (č.j. )
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu
„Vyšší Brod K/1706/16–NN“, za účelem umístění
distribuční soustavy – kabel NN s uzemněním
a kabelová skříň v pilíři – na pozemku KN parc.
č. 1706/11 v k.ú. Vyšší Brod, mezi městem Vyšší
Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ:
00246191 (budoucí zavázaná strana) a společností
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO:
280 85 400, DIČ: CZ 280 85 400 (budoucí oprávněná strana), ve prospěch budoucí oprávněné strany
za 10 000 Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování o smlouvě o smlouvě budoucí:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
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Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14 Návrh na uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na pozemku KN p.č.
1850/2 k.ú. Hrudkov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu
„Lachovice K/883/1 – NN“, za účelem umístění
distribuční soustavy – zemní kabel NN, uzemnění
– na pozemku KN parc. č. 1850/2 v k.ú. Hrudkov,
mezi městem Vyšší Brod, se sídlem Míru 250,
382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191 (budoucí zavázaná
strana) a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČO: 280 85 400, DIČ: CZ 280 85 400
(budoucí oprávněná strana), ve prospěch budoucí
oprávněné strany za 10 000, Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování o smlouvě o smlouvě budoucí:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný,Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Návrh na uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se spol. STARNET, s.r.o.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě za účelem
umístění chráničky HDPE na pozemku KN parc.
č. 1718/30 v k.ú. Vyšší Brod, mezi městem Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 00246191 (budoucí zavázaná strana) a společností STARNET, s.r.o. (budoucí oprávněná
strana), ve prospěch budoucí oprávněné strany
za 10 000 Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování o smlouvě o smlouvě budoucí:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Záměr prodeje části pozemků KN
p.č. 1194/5 druh pozemku trvalý travní porost
a části p.č.1718/1 druh pozemku ostatní plocha
k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.17.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN p.č. 1194/5 o výměře cca 180 m2 a části
pozemku KN p.č. 1718/1 o výměře cca 80 m2
v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov za cenu
300 Kč/m2.

Hlasování o pozastavení rozhodnutí:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Zveřejnění záměru směny pozemků: část prodej KN p.č. 2209/1 v k.ú.Bolechy
a část nákup KN p.č. 1403/1 a p.č. 2230 v k.ú.
Bolechy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.18.1.,
2019.8.18.2., 2019.8.18.3.:
zastupitelstvo města
I. ruší
usnesení č. 2019.7.11.1. ze dne 11.7.2019
II. schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
prodeje části pozemku KN p.č. 2209/1 o výměře
362 m2 v k. ú. Bolechy, který je zapsán na LV
č.10001 pro město Vyšší Brod a k. ú. Bolechy u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov za cenu 300 Kč.
III. schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup části pozemku KN p.č. 2230 o výměře 144 m2a části
KN p.č. 1403/1 o výměře 218 m2, které jsou zapsány na LV č. 235 v k.ú. Bolechy za 300 Kč u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov.
Hlasování o zrušení usnesení 2019.7.11.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
p. starosta – dává hlasovat o záměru prodeje
pozemku a o nákupu pozemku
Hlasování o zveřejnění záměru prodeje:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o nákupu pozemku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky na
pozemcích KN p.č. 65/9, 80/7, 1724/1 v k.ú.
Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.19.1.:
zastupitelstvo města
I. ruší
usnesení zastupitelstva města č.2018.29.8.1.
ze dne 24. 4. 2018.
II. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky na pozemcích KN p.č. 65/9, 80/7 a 1724/1 k pozemkům
parc. č. 80/8 a st. p.č. 335, jehož součástí je budova
č.p. 246, vše v katastrálním území Vyšší Brod mezi
Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČO: 00246191, DIČ: CZ00246191 (povinný) ve prospěch manželů (oprávnění), a to za jednorázovou

úplatu 500 Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování o zrušení usnesení a o novém znění
smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 20 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky
a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích
KN p.č.992/7, 998/2 a 1712/2 v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.20.1.:
zastupitelstvo města
I. ruší
usnesení zastupitelstva města č. 2018.29.6.1.
ze dne 24.4.2018.
II. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích KN p.č.
992/7, 998/2 a 1712/2 k pozemkům KN par. č.
998/4 a st. p.č. 944, jehož součástí je budova č.p.
469, vše v katastrálním území Vyšší Brod mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČO: 00246191, DIČ: CZ00246191 (povinný)
ve prospěch oprávněné, a to za jednorázovou
úplatu 500 Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování o zrušení usnesení a o znění nové
smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek, Jaroš,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Jarošová
K bodu č. 21 Smlouva o zřízení služebnosti
na č.p. 463
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.21.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti, umístění soustavy veřejného osvětlení na objekt č.p.
463 na adrese Kaplická, Vyšší Brod, postaveného
na pozemku st. 194 mezi manželi (povinní ze
služebnosti) a Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší
Brod, IČ: 00246191 (oprávněno ze služebnosti)
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč.

Hlasování o schválení dohody:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 24 Žádost o změnu Územního plánu
Vyšší Brod
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
žádost o změnu územního plánu týkající se změny
využití pozemku p.p.č. 1697/1 o výměře 2.554 m2
v k.ú Bolechy (změna na stavební pozemek)
K bodu č. 25 Zpráva o činnosti Finančního výboru
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu Finančního výboru o činnosti, tj. zprávu
z kontroly příjmů a výdajů bytového hospodářství
za rok 2018.
K bodu č. 26 Postoupení znaleckého posudku
1/29/2019 odvolacímu orgánu jako doplnění
odvolání – hřiště Studánky
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.26.1.:
zastupitelstvo města
souhlasí
s doplněním odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby a o změně využití území „Sportovní a rekreační hřiště Studánky“ o znalecký posudek č. 1/29/2019 zpracovaný Ing., Mgr. Zdeňkem Tesařem.

PRO: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček,
Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 16 Záměr prodeje pozemku KN p.č.
992/7 v k.ú. Vyšší Brod
Hlasování o zveřejnění záměru prodeje:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 23 Poskytnutí dotace na pořízení
domovní ČOV
Bod byl projednán, usnesení nebylo přijato
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města v úterý 12. 11.
v 17:30 hod.

Hlasování o postoupení posudku:
PRO: Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný,
Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Zálešák, Franc NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 27 Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.27.1.:
zastupitelstvo města
I. pověřuje
p. starostu jednáním o koupi stavebního pozemku o celkové výměře 9.279 m2 p. č. 30/2 v k. ú.
Herbertov
II. schvaluje
zadání znaleckého posudku na určení ceny pozemku p. č. 30/2 v k. ú. Herbertov

Hlasování o smlouvě o zřízení služebnosti:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Vidlák, Franc, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček,
Marek
PROTI: Kulík ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: Ouředníková

Hlasování o pověření a zadání znaleckém posudku
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík, Vidlák,
Franc, Jarošová, Čížek, Jaroš, Poláček, Marek,
Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Novotný
NEHLASOVAL: Straka

K bodu č. 22 Dohoda o narovnání se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2019.8.22.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
Dohodu o narovnání mezi Městem Vyšší Brod,
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191 a společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ:
27967638, Východní předměstí, Skladová 2438/6,
326 00 Plzeň.

Nepřijatá usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 1. 10. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 9 Petice Za zachování revitalizované
parkové klidové zóny v ulici Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě na pozemcích p. č. 20/1,
20/27, 20/44, 25/4
Hlasování o zamítnutí výstavby domu v ulici
Pohraniční stráže:

Informace
z úřadu
Od listopadu je v hlavní pokladně města,
která je umístěna na podatelně úřadu,
možno hradit platby pomocí platebního
terminálu. K zavedení možnosti bezhotovostních plateb kartou nás vedla snaha zvýšit komfort pro naše občany i návštěvníky. Platba kartou se stává nejjednodušším způsobem placení a zároveň
i velmi pohodlným způsobem přijímání
plateb, protože odpadá starost se zpracováním hotovosti. Proto se budeme
snažit síť platebních terminálů rozšířit,
např. umístěním i do informačního centra. Samozřejmě ale stále zůstane na úřadě možnost platit v hotovosti, neboť ne
všichni platbu kartou upřednostňují. 
(Mgr. Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ)
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Rozhovor s expertkou na integraci Vietnamců
V

tomto díle zpravodaje jsem se rozhodl publikovat rozhovor
s přední českou expertkou na integraci Vietnamců, Mgr. Julii Lien
Vrbkovou. Mgr. Julii Lien Vrbková vystudovala na Karlově univerzitě
obor český jazyk a literatura v rozšiřující variantě s oborem etnologie
se specializací na vietnamský jazyk. V současné chvíli je akademicky aktivní a patří mezi
největší experty na vietnamský jazyk a kulturu
u nás. Z toho důvodu si myslím, že mnohé její
poznatky budou pro nás, Vyšebroďáky, nové
a překvapující.
Julie, vzhledem k tomu, že jste mnoho let
studovala ve Vietnamu, tak máte velký vhled
do integrace Vietnamců. Mohla byste mi
stručně říci, v čem je integrace oproti jiným
národům žijícím v ČR specifická?
Vietnamská komunita je po ukrajinské a slovenské v ČR nejpočetnější, ale Ukrajinci a Slováci jsou mluvčí slovanských jazyků. Pro Vietnamce je mnohem náročnější se naučit česky
než pro mluvčí evropských jazyků.
Jak konkrétně je čeština oproti vietnamštině
odlišná?
Zatímco vietnamský jazyk nejenže nemá s češtinou společný základ ve slovní zásobě jako to
mají např. jazyky germánské nebo románské,
ale i gramatický systém je zcela odlišný. Čeština a vietnamština stojí na samém protipólu
měřítek, kterými lze hodnotit základní rozdíly
mezi jazyky.
Takže byste řekla, že tou největší bariérou
v procesu integrace je pro Vietnamce jazyk?
Prvně musím říci, že mezi Vietnamem a ČR je
obrovská geografická vzdálenost (přes 9 tisíc
km vzdušnou čarou), která souvisí s obrovskou
kulturní vzdáleností, každodenními zvyky,
způsobem myšlení a s jazykem, který ten způsob myšlení ovlivňuje. V každém jazyce je uložen jiný způsob myšlení, uvažování. Já osobně
mám pocit, že když mluvím vietnamsky, tak jako bych si nasadila úplně jiné brýle, díky nimž
získávám zcela odlišný pohled na věc.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
V asijských kulturách není slušné vyjadřovat
přímý nesouhlas, odmítnutí. Ve vietnamštině
existují slova, která jsou mnohdy špatně překládána jako „ano“. Spíše než souhlas, vyjadřují
úctu a pozorné naslouchání. Jinou odmítavou
formulací může být vyjádření „ještě se nad tím
zamyslím“. Vím o jedné české podnikatelské
delegaci, která přijela do Hanoje a odjížděla
z Vietnamu nadšená, že všichni se vším souhlasili a smáli se. Přitom, pokud vím, Vietnamci
vůbec neměli zájem, jen svým chováním vyjadřovali úctu. Dalším příkladem je tzv. naznačování. Vietnamec, pokud nemá zrovna čas, tak
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se může zeptat: „Kampak máš teď namířeno?“,
což může znamenat taktní vybídku k odchodu.
V asijské komunikaci obecně je zvykem nevnímat přesný výraz slov, ale přemýšlí se o tom,
co by daná slova mohla znamenat, na základě
různých náznaků, tónu hlasu a pohledu.
Dá se říci, že hlavní klíč k úspěšné integraci je
právě naučení se češtiny?
Když se Vietnamec učí česky a proniká do kultury, tak samotná znalost češtiny mu ale ještě
neumožní, aby pochopil, jak Češi přemýšlí. Zatímco geografickou vzdálenost může vietnamský občan v dnešní době překonat během jednoho dne, tak překonávání kulturní a jazykové
vzdálenosti bývá velmi dlouhým procesem,
který se může protáhnout na mnoho let a někdy i desetiletí. Já jsem měla stejný problém.
Když jsem přiletěla do Vietnamu na první, druhou, třetí studijní návštěvu, stále jsem mnoho
věcí nechápala. Teprve po dlouhoholetém pobytu mi začalo mnoho věcí docházet.
Ovšem, někteří Vietnamci jsou u nás již několik desítek let a stále dobře česky neumí.
My říkáme, proč se velká část Vietnamců nenaučí česky, ale kolik Čechů se naučilo dobře
vietnamsky? Spousta lidí se hlásilo na vietnamistiku a během prvního roku školu zanechali.
Studium asijských jazyků je velmi náročné, jak
z jazykového hlediska, tak z kulturního. Podobně jako je studium vietnamského jazyka
obtížné pro Evropany, je i český jazyk velmi
náročný pro Vietnamce.
Ano, ale pro Čechy je učení se vietnamštiny,
nebo jiného asijského jazyka projevem zájmu, kdežto pro Vietnamce by to měla být
povinnost, nemyslíte?
Myslím si, že možnost učit se cizí jazyk by
mělo být dobrovolné. Mám vietnamské studenty, kteří tu již jsou delší dobu a rozhodli
se, že se chtějí naučit dobře česky pro jejich
budoucnost. Jsou ochotni do toho investovat
čas, energii i finanční prostředky. Znám také
ale mnoho jiných, kteří se naučí jen nejzákladnější věci, aby zde mohli podnikat. Někteří se
budou chtít vracet do Vietnamu, kde je jejich
domov, takže se jim to ani nevyplatí finančně,
museli by někoho najmout, kdo by prodával
místo nich. Většina Vietnamců uvažuje velmi
pragmaticky.
Kde se ve Vietnamcích bere tato pragmatičnost?
Cílem velkého počtu Vietnamců, kteří sem přišli, je podnikat, zabezpečit svoji rodinu a uživit své rodiče a prarodiče ve Vietnamu. Jejich
cílem je přežít, což vyplývá z vietnamské minulosti, což je historie plná válek a přírodních
katastrof. Takže z toho vyplývá, že sem přijeli
s cílem zachovat život svůj, svých potomků
a taktéž pomoci svým rodičům, kteří ve Vietnamu žijí bez jakéhokoliv sociálního zabezpečení
a důchodu. Není to jako u nás, že se víceméně
každý stará sám o sebe, rodiče a děti mají svůj

příjem, (pra)rodiče mají důchod. Ve Vietnamu často leží odpovědnost za své (pra)rodiče
na mladé generaci, která je ekonomicky produktivní. Tito lidé, kteří vydělávají na své rodiče a rodinu se mohou cítit pod velkým tlakem,
zároveň mají touhu, aby se jejich děti dobře
vzdělávaly, takže náklady vietnamské domácnosti mohou být poměrně vysoké.
Jakým způsobem se Vietnamci žijící v ČR starají o svou rodinu ve Vietnamu?
Posílají peněžité i nepeněžité dary, a to pro
obě strany rodiny. Pokaždé, když jedou do Vietnamu, tak musí mít připravené dary pro
celou rodinu, jinak by se to mohlo brát jako neúcta, neprojevení respektu ke starší generaci.
Jak si máme představit sociální zabezpečení
ve Vietnamu?
Některé rodiny ve Vietnamu jsou opravdu chudé a ta chudoba je velice těžko představitelná
pro lidi, kteří vyrostli v Evropě a nikdy se nejeli
podívat do rozvojových zemí. Ve Vietnamu má
žebrák téměř neustále hlad a potřebuje pomoc. Zatímco v Čechách, když člověk dá třeba
nějakému žebrákovi jídlo (neplatí to samozřejmě vždy, ale stává se to) tak je odmítnut,
žebrající chce peníze místo jídla. A proto lidé
ve Vietnamu žijí v komunitách rodin, sousedů, známých, které pro ně představují určité
zabezpečení. Rodina drží pospolu. To taktéž
může znamenat, že celá rodina zastaví dům,
vezme si od banky půjčku, aby jeden člen rodiny jel do zahraničí a pak pomáhal léta rodině
dluh splatit a vydělával rodičům na důchod.
Dá se tedy říci, že chápání rodiny je v ČR jiné
než chápání rodiny ve Vietnamu?
Rodina ve Vietnamu, jak jsem říkala, žije víc
v komunitě, lidé se o sebe více starají, zajímají,
navštěvují se. Uvedu příklad. Když manželská
dvojice z Hanoje přijede do rodné vesnice,
tak je zvykem, že musí pozdravit nejdřív své
rodiče, prarodiče, pak navštívit všechny různé
tetičky a další příbuzné a přinést nejlépe ještě
dárky, nebo obálku s penězi, čímž projeví úctu.
Novomanželé dávají peníze své rodině?
Hlavně těm starším – rodičům, babičkám, dědečkům, strýčkům a tetičkám. Té mladší části
rodiny většinou myslím že ne, ale záleží na tradici v dané vesnici, rodině. Ale stává se, že
dávají dary i svým sourozencům. No a samozřejmě, když přijedou ze zahraničí, tak ty dary
jsou prakticky povinnost. Ve Vietnamu mají
představu, že se v zahraničí žije v blahobytu,
ale mnohdy to tak nemusí být, a to z důvodů,
které jsme již probírali.
Na druhou část rozhovoru se můžete těšit
v prosincovém vydání zpravodaje. 

Za Komisi pro integraci cizinců,
Mgr. Jan Krotký

Co se nám (ne)podařilo
Vážení spoluobčané,
když se hodnotí činnost zastupitelů za určité období, většinou se nejdříve říká, co se
podařilo, pak až přijde na řadu kritika, co se
nepodařilo. V případě hodnocení naší práce
„opozičních“ zastupitelů v našem městečku se
dá v tuto chvíli mluvit pouze o tom, co se nám
nepodařilo. Nabízíme vám zde výčet některých
našich neúspěchů:
1/ Nepodařilo se nám prosadit snížení nákladů na výstavbu smuteční síně, cena stavby
za cca 14 miliónů se nám zdála a stále zdá
nepřiměřeně vysoká (byl to také jeden z důvodů, proč jsme nehlasovali pro schválení
rozpočtu pro rok 2019). Je škoda, že realizace této stavby neprošla architektonickou
soutěží a ani veřejným připomínkováním
Vás občanů.
2/ Nepodařilo se nám prosadit záměr pasportizace zeleně, tj. získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby zeleně. Cena
zhruba 150 tis. korun se zdála kolegům
zastupitelům příliš vysoká s tím, že to vlastně ani nepotřebujeme, že úprava zeleně je
v našem městě v pořádku. Přitom by tato
vcelku přijatelná investice usnadnila a zefektivnila práci pracovníkům technických služeb a přispěla by tak k obecnému zkrášlení
zeleně v našem městě. O tom, jak moc je to
potřeba, se ukázalo i v tomto roce.
3/ Nepodařilo se nám prosadit náš záměr o co
nejrychlejší přestěhování ZUŠ do budovy
staré školy (č.p. 194). Tím by se uvolnily prostory pro vznik nové třídy MŠ a vyřešil by se
tak problém s nedostatkem míst. Přednost
však dostala přestavba Městského úřadu,
kdy úředníci se dočasně nastěhují do právě
uvolněné budovy č.p. 194. Aby se však vyřešil problém s dostatkem míst v MŠ, bylo
rozhodnuto (proti naší vůli), o přístavbě pavilonu do zeleně zahrady MŠ! Jen projektová
dokumentace bude stát 600 tis., samotná
stavba pak min. 4 mil. a termín realizace?
Kdo ví! Jak krkolomné, jak drahé!

4/ Nepodařilo se nám přesvědčit ostatní kolegy o smysluplnosti předkládaného projektu významného českého investora. Firma
ARMEX GROUP chtěla na příjezdové cestě
z Rakouska postavit luxusní hotelový komplex za cca 250 miliónů korun. Ano, součástí
komplexu by mělo být i kasino, jako jedna
z nabídek hotelových služeb. Za stávajících
pravidel přerozdělování výnosu z provozování hazardních her by tak ale město mohlo
získat významně vysoký obnos (desítky milionů) do svého rozpočtu. Pro investora je
toto také prostředek, aby jeho nemalá 250
milionová investice do výstavby areálu měla
návratnost alespoň do 20 let. Pro nás je však
důležitější skutečnost, že by tak vznikla další
pracovní místa, v našem okolí by vyrostla vkusná reprezentativní budova, která by
mohla být pomyslnou první větší vlaštovkou
rozvoje Vyšebrodska a majitel půdy, na které
by měl být hotel postaven, by peníze utržené z prodeje investoval do rozvoje rozšíření
nabídky svých produktů ve prospěch nás
místních.
5/ A
 ni jsme nevěděli, že se nám nepodařila
možnost jednání s českobudějovickou nemocnicí o možném převodu areálu Hrudkov
do správy města. To pan starosta totiž bez
vědomí minimálně sedmi zastupitelů odmítl s tím, že by na to město stejně nemělo
peníze, což jsme se pak dozvěděli až z tisku.
Věříme, že při dobré snaze, by se dal za určitých podmínek převod zrealizovat. Město by
pak muselo samozřejmě velice intenzivně
hledat vhodného investora. Ano, stálo by to
mnoho práce a úsilí, ale myslíme si, že lokalita Hrudkov je natolik atraktivní, že by se to
nakonec podařilo. Navíc se v hrudkovském
areálu nachází na 40 volných bytů, jejichž
využití by značně zlepšilo situaci s bydlením
ve Vyšším Brodě.
6/ N
 epodařilo se nám změnit lokalitu pro výstavbu bytového domu – ačkoli vhodných
lokalit je ve městě několik, byla vybrána
parcela v ulici Pohraniční stráže. Je to místo,
kde je momentálně pěkná revitalizovaná

Poděkování občanům
Vážení a milí spoluobčané Vyššího Brodu
a okolí. Touto cestou bych Vám všem ráda poděkovala za vyjádření svého názoru podpisem
(či naopak nepodpisem) na petici „Za zachování revitalizované parkové klidové zóny v ulici
Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě“. Tuto petici
podepsalo přes 550 občanů a bylo by jich
pravděpodobně víc, nebýt toho, že jsme chtěli
předat petici na nejbližším zasedání ZM dne
1. 10. 2019. Tím se sběr podpisů zúžil na méně
než měsíc. I tak je to neuvěřitelné číslo, které
svědčí o tom, že Vám není lhostejné dění v našem městě. Bohužel koaliční zastupitelé byli
jiného názoru (mimochodem jsme si vyslechli,

že někteří z Vás petici podepsali pod nátlakem
a že samé znění petice bylo nepravdivé a zavádějící…) a těsnou většinou jednoho hlasu
odsouhlasili výstavbu bytového domu v dané
lokalitě. Jak asi všichni tušíme, přijdeme nejen
o část parkové plochy v samém centru obce,
ale zároveň to povede ke zhoršení současné
neutěšené situace s parkováním v dané lokalitě, na kterou neustále upozorňuji. Nejsmutnější ale na celé věci je to, že se vedení obce
opět vydává cestou, která je v příkrém rozporu
s názory velké části spoluobčanů. Cestou, kterou by se Vyšší Brod neměl vydávat. 
Za petiční výbor, ing. Lucie Jarošová

plocha, jejíž úprava stála cca 500 tisíc korun.
V novém domě je plánováno 13 bytových
jednotek, což vážně zkomplikuje již nyní
problematickou možnost parkování v této
lokalitě.
7/ Malá jiskřička naděje?! Pokračujeme ve snaze konečně realizovat záměr vybudování
místa pro setkávání a hřiště na Studánkách
na určeném místě. Sami občané Studánek si
navrhli, co na dané ploše chtějí již před osmi
lety! Po výmluvách na tvorbu nového územního plánu, se překážkou tohoto roku stal
„dobrý“ stav stromů rostoucích na dotčeném pozemku. Po dlouhé diskuzi se nakonec podařilo prosadit odvolání proti zamítavému stanovisku Odboru životního prostředí k této výstavbě. Nad stavem zmíněných
stromů však nadále visel otazník. Proto jeden z nás zadal vytvoření soudně znaleckého posudku na stav stromů. Osloven byl
odborný arborista a dendrolog. A výsledný
verdikt? Stromy mají podle tohoto posudku
tak nízkou sadovnickou hodnotu, že zamýšlená výstavba hřiště by mohla být realizována. Dokonce většina z koaličních zastupitelů
souhlasila se začleněním tohoto posudku
k odvolacímu materiálu Města Vyšší Brod.
Podpoří tito zastupitelé i samotnou výstavbu? My ji určitě podpoříme!
Na závěr bychom rádi vyjádřili obdiv našim koaličním kolegům za to, s jakou urputností odmítají naše návrhy na možná řešení problémů
a za to, s jakou lehkostí rozhodují o významných investicích z rozpočtu Města. Převaha hlasů v poměru 8:7 jim k tomu zas tak silný mandát nedává. Doufejme, že jejich rozhodování
nebude mít fatální důsledky na prosperující
budoucnost našeho města.

Vaši opoziční zastupitelé:
Vladislav Čížek, Jindřich Hanzlíček
Tomáš Jaroš, Lucie Jarošová, Jaroslav Marek,
Romana Ouředníková, Jan Poláček

Výlet do Prahy
Vánoční trhy a nákupy v IKEA
Úterý 10. 12. 2019
Odjezd 7 hod., příjezd kolem 21 hod.
Cena: 300 Kč / osoba
Přihlaste se v Infocentru
nejpozději do 1. 12. 2019.
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Vážená paní Mikešová,
ve svém textu neuvádíte svá tvrzení korektně.
Neuvádíte jedinou konkrétní věc týkající se pochybení úředníků. Některé vaše výroky se dají
označit za štvavé a urážlivé.

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej...
ale někteří neví, koho ten chléb vlastně je. Reaguji na smršť článků v říjnovém zpravodaji, kde se
úředníci vehementně brání, tím jak jsou neprávem pošpiňováni, že se flákají, vymýšlí nesmysly,
nespolupracují s opozicí apod. Já ty úředníky chápu, že se brání, ale nechápu, proč tímhle stylem.
Na jejich místě bych se snažila ukázat, že to není pravda. To, co mi opozice vytýká, na to bych se
zaměřila. Ale „úředníci“ ne...budou jak malé děti křičet „ne ne! Stokrát ne ne! To já ne, to on/ona!“
A tady se dostávám k nadpisu...kdo platí tyto křičící úředníky? Kdo jim zajišťuje to, že si můžou nakoupit potraviny, ošacení, že si můžou jet na dovolenou (a že za ty peníze opravdu pěknou)? Placeni jsou z našich daní. Platíme je tedy my, občané. Platí je z daní místní firmy. Tedy ty firmy, které
jsou hlášené ve městě a ne někde v Praze. A hlavně! Co úředníci mají co napadat zastupitele? Proč
tajemník, který má na zastupitelstvu jen hlas poradní, se míchá do věcí, do kterých mu nic není?
Panu starostovi jsem v dopise psala, že pokud chce být úspěšný starosta, musí se obklopit kvalitními lidmi. Kvalitní lidi ale nemá a v tomto říjnovém zpravodaji se to potvrdilo. Má lidi, kteří nejen
že neumí ukázat, že jsou kvalitní, ale naopak ukazují, jak jsou nekompetentní zastávat tyto funkce
(kompetentnost: v běžné řeči znamená nejčastěji předpoklady či schopnost zvládat určitou funkci,
činnost nebo situaci).
Doufám, že tito úředníci si rychle uvědomí, koho ten chléb je a čí píseň mají zpívat. Prozatím postačí nezpívat, ale vrhnout se na místní komunikace, chodníky, další hřiště pro děti, hřiště na Studánkách, revitalizovat park atd. a neplést si státní ulice jako např. ulice Míru. A co by bylo nejlepší, tak
nedělat si trhací kalendáře z peticí, které sepisují a podepisují občané. Přesněji myslím petici z roku
2013 na řešení problému se školkou (doteď problém trvá) a i s novou peticí podepsanou 550 lidmi
proti výstavbě bytového domu v nevyhovující lokalitě. Názor občanů by měl být pro vás velice zásadní a ne se k nim obracet zády a zcela je ignorovat. Jste ve funkci rok a výsledky, kterými by jste
se mohli opravdu pochlubit, žádné nejsou. 

Mikešová Nikola

Vážení občané,
blíží se zimní období, kdy se každoročně pracovníci technických služeb setkávají s překážkami znemožňující provádění údržby. Auta
parkující na místních komunikacích znemožňují průjezd mechanizace s radlicí nebo zabírají
prostor, který je potřebný pro odhrnutý sníh
z chodníků.
Úkolem zimní údržby je zabezpečit zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními
vlivy a jejich důsledky. Je to činnost v často náročných podmínkách a neobejde se bez ohleduplnosti a vzájemného respektu.

Připomínám základní povinnosti uživatelů
komunikací:
•
přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
•
při chůzi po chodnících a komunikacích,
kde se zmírňují závady ve schůdnosti
dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace
•
při chůzi po chodníku používat té části
chodníku, která je ošetřena posypovým
materiálem
•
při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou
zmírňovány závady ve schůdnosti. 
Lenka Neubauerová, vedoucí OVH MěÚř

Upozorňuji tímto na skutečnost, že každý, kdo je veden v seznamu uchazečů je v souladu s pravidly o přidělování bytů z majetku města povinen vždy do 30. 11. běžného roku
potvrdit skutečnost, že údaje uvedené v původní žádosti o byt jsou pravdivé a tím i potvrdí zájem o setrvání v seznamu uchazečů o byt. Každá změna musí být doložena. Pokud
nebude aktualizace provedena, bude uchazeč ze seznamu automaticky vyřazen.
Tiskopis bude k dispozici v podatelně MěÚ. Pokud bude potvrzení skutečností provedeno
jinou písemnou formou než na předepsaném tiskopisu, bude toto dostačující.
Ilona Nevoralová, předsedkyně BaSk
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Pokud máte skutečně konkrétní a objektivní
výhrady k práci úředníků, přijďte je s námi vyřešit osobně. Bez toho se náprava zjednat nedá. Subjektivní hodnocení toho, zda je člověk
kvalitní, či nikoliv je velmi ošemetné. Byly doby,
a nejsou zase tak časově vzdálené, kdy čistě
subjektivní hodnocení kvality jednotlivých lidí
přinášelo takové důsledky a vnášelo do společnosti takovou atmosféru a nejistotu, ve které
by nikdo nechtěl žít znovu.
Máte pravdu, že opozici je třeba naslouchat
a věnovat se jejím výtkám. Pokud ale opozice
vytýká, neznamená to automaticky, že se tak
vždy děje oprávněně! Není ani třeba zveličování konkrétních situací. Nevšiml jsem si nikdy,
že by ze strany úředníků docházelo k napadání
zastupitelů. Jestliže považujete za napadání to,
že např. tajemnice úřadu vyřkne svůj názor, těžko pak spolu můžeme vůbec vést dialog o tom,
co je, a není špatně. I pojem „hlas poradní“ apriori zahrnuje vyjádření vlastního názoru. Těžko
by člověk mohl někomu poradit bez špetky
vlastního názoru na věc.
To, že se občané zajímají o veřejné dění, je
dobré a žádoucí. Chtěl bych Vás ale požádat
o diskuzi nad konkrétními záležitostmi. Jsem
připraven na osobní řešení. Prostřednictvím
neutuchající přestřelky na stránkách zpravodaje jen těžko můžeme dojít k nějakému dobrému výsledku.

Ing. Milan Zálešák
starosta

Psí Vánoce
v útulku
Zpříjemněte pejskům a kočičkám pobyt
v českokrumlovském útulku a darujte jim
něco dobrého na zub.
Vhodnější jsou MENŠÍ balení,
ale KVALITNĚJŠÍ. Ideální je krmivo
pro štěňata a kojící feny.
Sbírka probíhá v Infocentru
do 18. 12. 2019. Obyvatelé útulku
Vás srdečně zvou na Psí Vánoce

v pátek 20. 12. 2019
od 13 do 18 hod.
Děkujeme za Vaše dary a otevřená srdce
pro zvířátka, která neměla tolik štěstí,
aby měla svůj domov a páníčka. 

Vítání občánků

S

tarosta města Milan Zálešák přivítal dne 12. října 2019 v obřadní síni Městského úřadu nově narozené občánky Vyššího Brodu. Z jedenácti pozvaných dětí se vítání zúčastnilo celkem 7 dětí, dva chlapci (Tomáš a Oliver) a pět dívek (Emma, Elvíra, Eliška a dvě Anny). Velice milé a působivé bylo
opět vystoupení dětí z mateřské školy za doprovodu paní učitelky Krutské. Další vítání občánků se uskuteční až na jaře v novém roce. Rodiče nově
narozených dětí dostanou včas pozvánku nebo se mohou přihlásit na matrice Městského úřadu ve Vyšším Brodě. 
Mgr. Radka Francová, matrikářka
foto Libor Staněk ml. .

Moje vzpomínky na 17. listopad
„Slyšel jsi o tom, že v pátek 17. listopadu je povolená demonstrace?“ Říkal mi před třiceti léty do telefonu kamarád Václav, „Jo, slyšel jsem
o tom“ odpovídám, „prej na Albertově, jako
že k výročí pohřbu Jana Opletala“ Divný pocit, od první demonstrace, na který jsem byl
v prosinci roku 1987, na které nás bylo pár desítek, po velké demonstraci v srpnu a v říjnu
v osmdesátýmosmým a devátým a demonstrace v Palachovým týdnu a další malé i velké,
ve Stromovce i na Hradčanském náměstí první, kterou organizují studenti, tam musím bejt,
něco je ve vzduchu.
Byl to nádherný pocit, plný Albertov, spousta známých, hodně odvážných transparentů, proslovy studentů i profesorů. Zapůsobil
na mě zvláště proslov jednoho pamětníka
Opletalova pohřbu, který končil slovy: „Opletal měl odvahu“. Když potom shromáždění
skončilo a mělo se jít na Vyšehrad, někteří
začli skandovat: „Na Václavák !“ Tento stařičký
pán zvolal: „Na Vyšehrad a pak na Václavák!
A nezapomeňte, že Opletal měl odvahu!“ Toho se všichni chytli a dav se skandováním
začal domlouvat: „Z Vyšehradu na Václavák!!“
Tímto skandováním jsme se domlouvali celou
dobu průvodu, třeba na Vyšehradě někdo
zvolal: „Kudy půjdem?“ Lidé v jeho okolí to začali skandovat a přidávali se další! „Ku-dy půj-dem?“ Postupně se zesilovala odpověď, jak se
přidávali další: „Po mostě toho vraha! Po mos-tě to-ho vra-ha!!“ /Byl myšlen Nuselský most,
který se v té době jmenoval Most Klementa
Gottwalda/ A znova zněla zesilující se odpověď: „Most je zav-ře-ný !Most je zav-ře-ný!“ Šli
jsme tedy dolu k nábřeží a v oknech okolních

domů se rozsvěcely svíčky, staré babičky nám
z oken mávaly, maminky, které držely v náručí
malé děti taky, na nábřeží s davem zablokovaných tramvajích vyskakovali lidé přímo
do davu a my jsme každého takového, kdo
se k nám přidal vítali potleskem a skandováním: „Pojďte s námi!“ A když jsme šli kolem
oken hospod a restaurací, volali jsme: „Pojďte
s námi!“ Ze všech těch skandovaných hesel,
které jsou všeobecně známé, na mě nejsilněji zapůsobilo „Opletal měl odvahu“, kterým
na Albertově zakončil svůj projev stařičký pamětník nacistického teroru. Když se člověk
podíval vpravo do souběžně vedoucích ulic
s nábřežím, bylo možné zahlédnout kordón
policejních Antonů a dalších vozů a mnoho
policajtů, jak jdou a jedou souběžně s námi,
byl to trochu zlověstný pohled, ale my jsme
byli v euforii, připadalo nám, že je nás strašně
moc, jako nikdy na žádné předtím demonstraci, jen občas, když mi někdo známý řekl: „Hele, já radši jdu domu, to nemůže dopadnout
dobře.“ se ve mě objevila otázka, jak si vlastně
myslím, že to dopadne, přece jako vždycky
násilným rozehnáním.
Jak to dopadlo, je všeobecně známo, na Národní třídě, kdy jsme byli stlačeni tělo na tělo, jsem si říkal, kde všichni jsou, vždyť ještě
na nábřeží nás bylo tolik a teď se vejdeme
od Reduty ke Spálence. Dodnes mi je to záhadou, buď jsme na tom nábřeží byli roztažený,
nebo hodně lidí odešlo, nejspíš obojí.
Spráskanej jsem moc nebyl, sebral mě jeden
policajt, kterej si pro mě přišel do davu, když
jsem na něj řval, ať nemlátí jednu holku. Holku

nechal a přišel si pro mě. Dostal jsem pár ran
a odvezli mě za roh do CPZ. V noci mě pustili
a já šel domu za ustaranýma rodiči, kteří už
od mých kamarádů věděli, že mě sebrali a že
to tentokrát bylo fakt drsný.
Ráno vyšlo v novinách, jako obvykle, že pár
výtržníků a vandalů chtělo narušit pořádek,
bla, bla, bla. Odpoledne jsem jel za svou dívkou do nemocnice, ta dívka se později stala
mou ženou. /Mimochodem, poprvé jsem ji
viděl před arcibiskupským palácem při jiném
nepovoleném shromáždění/. Když jsem se
vracel tramvají, před Václavákem řidič hlásil,
že Václavák objíždí. To jsem začal něco tušit,
vyběhl jsem z tramvaje a běžel na Václavák.
Ten byl už z půlky plný lidí. Konec komunismu
v Čechách začal. To jsem si tenkrát myslel.
Ten den jsem v metru potkal kluka s dlouhou
trikolórou, povídám mu, jestli nemá ještě kus,
vytáhl pohotově nůžky, a kousek mi odstřihl,
v tom se začalo půl vagónu hlásit, že chce
také. Druhý den odpoledne bylo na Václaváku ještě víc lidí a z balkónu redakce Lidové
Demokracie na nás volali, ať si zítra koupíme
jejich noviny. Ohromný průvod se pokusil
projít přes most u Národního divadla, tam byl
ale zastaven, na mě tam najednou padla tak
strašná únava, a tak jsem vešel do kostela sv.
Voršily, uvítala mě tam píseň V zemi věrných
Čechů a z ní slova: „Nikdy nezahyne národ
věrných Čechů, dokud bude bratr bratru odpouštět.“ 
Lukáš Krutský
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Začátek v lize se vydařil
Základem úspěchu pro zápasy dospělých
je vždy úvodní debl. Na něj máme ve Vyšším Brodě dvojnásobnou Mistryni republiky
Meškánovou a další specialistku, Šárku Procházkovou. Ani se nechtělo věřit, že typově
dvě tak rozdílné hráčky, dovedou tak dobře
spolupracovat. Třetí do party byla tentokrát
Natálie Nečasová. Ta na rozdíl od ,,zkušených
harcovnic“ ligu v životě nehrála. Jenže Natálčiných pět vyhraných zápasů ve dvou utkáních byla neuvěřitelná porce sebevědomí
a invence. Navíc: Andrea Meškánová v tomto
dvojzápase neztratila ani zápas. To se to pak
vyprovází soupeřky s debaklem, když se jim
nedá čuchnout.

O

d nové sezóny se ve Vyšším Brodě hraje druhá liga žen. Vlastně první ligová
soutěž ve sportovní historii malého městečka
v pohraničí. Do 12. října 2019 10:00 hodin, věc
nevídaná.
Po všech technických, administrativních a materiálových přípravách byli všichni v klubu
před prvním dvojutkáním hodně nervózní.
Pravda, hráčky nějaké ligové zkušenosti získaly
v jiném klubu, ale vedení se v přípravě do ligové soutěže muselo pěkně doklopýtat.
Nicméně holky vstoupily do soutěže s grácií
jim vlastní. Vlastně se člověk někdy nestačí
divit s jakým sebevědomím se dokáží popa-

sovat s hráčkami z velkých klubů. Z dopoledního zápasu, vždy nedostupná Vlašim, odjela
s potupnou porážkou 7:3.
Bylo to radostné, nečekané a nebyla to samozřejmost. V odpoledním zápase, vyprovodily skvělé dámy v černém také SKST ELIZZA
Praha. Ten slavný, ještě nedávno extraligový, SKST ELIZZA Praha s nejkrásnější hernou
v Praze. Například zde jako trenér pracuje
bývalý Mistr Evropy Jindřich Panský. A dvojnásobný vítěz Ligy Mistrů Bohuslav Vožický,
je s tímto klubem spjat na doživotí, protože
k jeho zakladatelům patří pan Vožický senior.
Výsledek 8:2 by v Brodě nečekal ani největší
optimista.

Prostě: Liga začala fantasticky. Škoda, že nepřišlo více diváků. Do improvizovaného hlediště by se jich jistě několik desítek vešlo.
Možná je to tím, že veřejnost vlastně neví,
jak se ve školní tělocvičně zachovat. Přinést
si přezůvky, nebo se rovnou zout? Obojí je
trochu ponižující a vzbuzuje to rozpaky. Lidé
nechtějí být neslušní a tak raději na místa, kde
si nejsou jití nejdou. Pořadatelé však počítají
se vším a na místa, kde musí projít diváci, položili na zem plachty.
Přátelé. Přijďte na ligu!!!!
,,A NEZOUVEJTE SE PROSÍM“ 
p.m.

Vyšebrodské děti
Czech old school 2019
v hlavním městě Rakouska bowling zone
V

e čtvrtek 17. 10. 2019 se vybrané děti z naší školy zúčastnily poznávacího zájezdu do Vídně částečně hrazeného ze sponzorského daru.
Kromě významných památek, jako jsou např. Hofburg, chrám sv. Štěpána a ulice architekta Hundertwassera, jsme navštívili i Dům moře, kde
jsme mohli pozorovat úchvatný a tajemný podmořský svět.
Od pana průvodce jsme se navíc mohli dozvědět spoustu zajímavých
informací o hlavním městě i o historii celého Rakouska. Děti si také
mohly prakticky ověřit své jazykové znalosti při drobných nákupech.
Výlet se nám vydařil, dokonce nám přálo i počasí. 
rsch, kt, hk

17. – 19. 10. 2019 Pardubice
Tato bowlingová akce je určena
věkové kategorii 50+. Účastnilo se
celkem 116 hráčů a hráček ze Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a domácí
Češi. Opět jsme sbírali zkušenosti
na mezinárodním turnaji. Hrálo se
na 18 drahách a to v kategoriích jednotlivci, dvojice a tříčlenná družstva.
Výsledky:
Libor Staněk celkově 95. místo,
2659 kuželek, průměr 166,19,
nejvyšší nához 215.
Ivan Antalík celkově 108. místo,
2492 kuželek, průměr 155,75,
nejvyšší nához 187.
V červnu 2020 pojedeme do Bratislavy na další Old School.
Držte nám palce. 
Libor Staněk
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Šumavské sportovní hry
S

tředa 25. září patřila ve vyšebrodské základní škole sportu. Toho dne se totiž konal
1. ročník Šumavských sportovních her. Naše
základní škola přivítala sportovní družstva
ze ZŠ Frymburk, Loučovice a Lipno nad Vltavou. Po slavnostním zahájení her ředitelkou školy Vandou Kotálovou a bezchybně
zazpívanou státní hymnou v podání Zuzany
Kramperové se všichni rozešli na stanoviště
a sportovní klání mohlo začít. Soutěžilo se
ve dvou věkových kategoriích, a sice 2. – 5.
třída a 6. – 9. třída. Každá škola postavila maximálně osmičlenné smíšené družstvo pro příslušnou kategorii a společné měření sil mohlo
vypuknout. Soutěžilo se v poněkud netradičních disciplínách, např. v hodu na koš, skoku
z místa, přetahování lanem, kutálení polena,
ve skoku v pytli s medicinbalem v ruce i hodu
polínkem do písku. I proto si všichni při sportovním zápolení užili spoustu legrace. A jak
celé soutěžení vlastně dopadlo? V mladší ka-

tegorii se na 3. místě umístila ZŠ Vyšší Brod,
stříbro patřilo ZŠ Loučovice a zlato si vybojovala ZŠ Lipno nad Vltavou. Ve starší kategorii
patřil bronz opět ZŠ Vyšší Brod, stříbrný skončil tým z Loučovic a zlato získala ZŠ Frymburk.
Vítězové zároveň obdrželi i putovní pohár. Celé dopoledne probíhalo v příjemném a přátelském duchu, a tak si pěknou atmosféru užívali
nejen soutěžící, ale i přihlížející. Poděkování
patří hlavně panu učiteli Markovi za přípravu
her a dětem z 9. A za pomoc při organizaci.
Moc děkujeme ale také panu Pavelcovi za zajištění dopravy sportovních družstev z okolních škol. A co říci závěrem? Snad jen to,
že vzhledem k velmi příznivému ohlasu všech
zúčastněných škol zřejmě nezůstane pouze
u jednoho ročníku této soutěže. Tak třeba
za rok zase na shledanou. 
rsch.

Kaple Božího hrobu
prázdný, protože Kristovo tělo bylo jeho přáteli sňato a uloženo do nedalekého
hrobu ve skále, který propůjčil Josef z Arimatie. Alespoň takto je každý návštěvník
poutního místa Maria Rast am Stein vtažen urbanistickou koncepcí na posvátná
místa všech křesťanů, na místa, kde byl Kristus podle tradice pohřben a třetího
dne vstal z mrtvých.
Samotný Chrám Božího hrobu se dodnes nachází uvnitř hradeb starého města
Jeruzaléma. Již od 4. století je toto místo důležitým poutním místem a dnes představuje pro křesťany jedno z nejdůležitějších poutních míst na světě. Jeruzalémský chrám má dnes podobu rozměrné svatyně, v jejímž interiéru se nachází drobná stavba – tzv. kaple Božího hrobu, stojící přímo na místě Kristova spočinutí. Toto
místo bylo v historii natolik důležité, že vzniklo hned několik rytířských i řeholních
řádů, které si braly za čest i povinnost starat se, udržovat a chránit Boží hrob. Jeden z těchto řádů působil i na území Čech, a to Strážci Božího hrobu známí též
jako Křižovníci s červeným křížem či Božehrobci.

P

okud se vydáme křížovou cestou, o které jsme si povídali
minule, narazíme na jejím konci na kapli Božího hrobu.
Toto místo symbolicky uzavírá Kristovu pouť na Golgotu
a znázorňuje místo uložení jeho mrtvého těla. Kaple se nachází v bezprostřední blízkosti kaple Panny Marie, nad dnes
již pouze ruinami výletního hostince Alexe Peckla.

Kaple byla vybudována zřejmě ve stejné době jako ostatní
kapličky Křížové cesty, tedy v roce 1898. Stavba má jednoduchý obdélný ráz se štítem a hlubokým obloukovým
výklenkem. Je zbudována z kamenných kvádrů, neomítnutá, zdobená pouze štukovým obloukem a profilovanou
kamennou římsou. Výklenek je dnes uzavřen skleněnou
výplní a ve spodní části jsou umístěna dvoukřídlá dvířka.
Architektura navazuje na okolní přírodní scenérii a plně ji
využívá ke své funkci. Kaple je symbolicky součástí skalnatého výběžku, na kterém se tyčí kříž. Poutníka má tato kompozice alespoň duchovně přenést do Jeruzaléma – na místa
posledních okamžiků života Ježíše Krista. Kříž na Golgotě je

Stejně jako křížové cesty, tak i Boží hroby měly posvátnost míst Jeruzaléma připomínat i v dalekých končinách. Proto byly kaple často doslova kopírovány a lze se
s nimi setkat ve všech koutek Evropy a samozřejmě i u nás. Zřejmě nejstarší hrob
na našem území se dochoval ve Slaném. Jedná se o napodobeninu jeruzalémské
stavby, kterou najdeme i na jiných místech, jako je třeba Mikulov nebo také pražský Petřín. Vyšebrodský hrob má ovšem podobu jinou, zřejmě přizpůsobenou
okolnímu terénu, který neskýtal tolik prostoru pro větší a honosnější stavbu.
K soše, uložené v kapli, věřící
přistupovali především v období postu, kdy se pobožnosti křížové cesty konají. Samotné Boží hroby bývají otevírány večer
na Velký pátek a věřící se mrtvému Kristu chodí klanět na Bílou
sobotu až do západu slunce, než
se opět rozezvoní zvony. V ten
okamžik Kristus vstává z hrobu
do nového života, což by ostatně
mělo být smyslem pro každého
z nás.


Blahoslav Uhrovič
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Podzim ve znamení strašidel a dýní
K

oncem září se 67 seniorů z Vyššího Brodu
a 20 seniorů z Lipna nad Vltavou společně
sešli v jedné kabině parníku Adalbert Stifter
a užívali si hezké chvilky plavbou po nádrži
Lipno. Akce byla velmi zdařilá a příští rok ji
plánujeme zopakovat. Těšíme se, že bude další možnost zvýhodněné nabídky pro seniory
jako teď. Ve svátek Sv. Václava jsme pořádali
podzimní výšlap. Vlakem jsme se vydali do Svatého Prokopa a odtud jsme pokračovali pěšky
do Vyššího Brodu po modré turistické značce. Užívali jsme si výšlapu, ale současně jsme

uklízeli. Byli jsme jedním z mnoha měst, které
se zapojilo do akce Ukliďme Česko, ukliďme
svět. U ohně jsme se posilnili a byl připraven
kvíz Po stopách krve mučedníků. Pozor, byl
výherní! Přijďte na Vánoční inspiraci 8.12., kde
vyhlásíme vítěze.
Výšlap byl opět velmi povedený, i přes nepřízeň počasí byla účast veliká. V půlce října prošel městem lampionový průvod k Rožmberské
bráně kláštera. Odkud vedla Stezka odvahy až
k bývalému Motokrosu. Hasiči připravili ohně

a každý si mohl dát špekáček. Na stezce jsme
potkávali kostlivce, mrtvé jeptišky, zombie, lesní duchy, oběšence, pána lesa nebo pitevnu.
Bylo to opravdu pestré a věříme, že alespoň
malinko se bál každý. Poslední pátek v říjnu byl
věnován Dýňování, kde jsme společně vyřezali
dýně a ozdobili park. Děkujeme opět za velkou
účast a všem, kteří dýně darovali. Pomalu se
blíží adventní čas, na který se těšíme. Přejeme
Vám krásné poslední podzimní dny a moc si
vážíme dobrovolníků, kteří nám pomáhají s akcemi. 
l.k.

Okno roku 2019

Výlet parníkem 25. 9. 2019
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Pohádka pro děti Potkali se u Kolína

Stezka odvahy

Stezka odvahy

Svatováclavský podzimní výšlap

Svatováclavský podzimní výšlap

Dýňování

Dýňování
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Čtenářský koutek
Kadečková Helena – Soumrak bohů
Nové vydání nejznámějších severských mýtů
a bájí.
Krolupperová Daniela – Polštářoví podvodníci
Leze vám učení krkem? S kouzelným polštářem vám do hlavy poleze samo! Stačí pod něj
na noc položit jakoukoliv knihu (neomezené
tloušťky!) a dobře se prospat.
Matocha Vojtěch – Černý merkurit
Pod ocelovým nebem se odehraje strhující
příběh, který vyvede z omylu všechny, kdo si
mysleli, že na Prašině může nastat klid.

Vítám Vás u listopadových knižních novinek. Přeji příjemné čtení.

R. Ouředníková
pro děti:
Dijkstra Aron – Rytíř Roel, drakobijce
Rytíř Roel dychtí po boji s drakem Zlomrohem.
Ten však jeho touhu nesdílí - neustále se vymlouvá a střet oddaluje. Udatný Roel se přesto
nevzdává.
Swerts An – Mám tě ráda
Sofie má moc ráda kluka ze své třídy. Babička
a dědeček se s ní podělí o příběh své lásky.
A tím Sofii vnuknou nápad.
Cholewinska Aniela – Míša a její malí 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.
Stará Ester – Šedík a Bubi
Šedík je nejmladší ze tří koťat, a všichni ho
odstrkují. Když navíc máma Míla jednoho dne
nečekaně odejde, musí si Šedík hledat vlastní
pelíšek. Najde ho na půdě a spolu s ním i novou kamarádku – rok ztracenou čepici Bubi,
kterou nikdo nehledá.
Vičar Ivan – Pohádky skřítka Bonifáce
Pennypacker Sara – Klementýnka
a přehlídka talentů
Když přijde na proplouvání třetí třídou, Klementýnka je pánem situace – no dobře, možná ne úplně vždycky. Když ale učitel třídě
oznámí, že třeťáci a čtvrťáci uspořádají přehlídku talentů, Klementýnka zpanikaří.
Fišarová Michaela – Kája a Claudie:
Hra na štěstí
Trampoty Claudie a Karla, jejichž rodiče se rozvedli.
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Wilson Jaqueline – Zlatá klec
Rose Riversová bydlí v honosném domě
v Londýně se svým otcem, známým malířem,
hádavou matkou, šesti sourozenci a spoustou
služebnictva – a připadá si jako ve zlaté kleci.
Matharu Taran – Deník invokátora
Schopnost invokovat se dědí krví, ale přesto
se testují i děti neurozených. Tak našli také Jamese Bakera a toto je jeho příběh.
Miller Madeline – Kirke
V paláci boha slunce Helia, nejmocnějšího
z Titánů, se narodí dcera. Malou Kirku všichni
považují za nedochůdče - nevládne na první
pohled zřejmou mocí jako její otec ani zlomyslnou krásou jako její matka. Teprve když se
pokusí zahnat samotu mezi smrtelníky, zjistí,
že přece jen dostala do vínku jisté nadání.
Hlaváčková Kristina – Dračí oheň
Volné pokračování příběhu o přátelství lidí
a draků.
pro zajímavost:
Dao Linh – Co má klokan ve vaku
Dao Linh – Nečekaná přátelství
Dao Linh – Proč není tučňákům zima
Dao linh – Je pravda, co se o nich říká?
Malý Radek – Atlas vyhubených živočichů
pro dospělé:
Nesbo Jo – Nůž
Harry Hole balancuje nad propastí. Už mnohokrát se probudil s temným tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát
je ovšem probuzení horší než jindy.
May Peter – Pekingský rozparovač
Říká si Pekingský rozparovač. Jeho oběti jsou
mladé, krásné a odporně znetvořené.
Hjorth Michael – Vyšší spravedlnost
Policejní psycholog Sebastian Bergman se
smířil s myšlenkou, že jeho dny na oddělení
vražd jsou sečteny, a vrátil se k přednášení
a psaní.

Rottová Inna – Třicet sezon lásky
Novinář a spisovatel Petr Toman, který trvale
žije v New Yorku, přijel do Prahy, aby se zúčastnil prezentace českého překladu své knihy o bývalých profesionálních muzikantkách.
Hlavně chce ale vyhledat svou první, skoro
dětskou platonickou lásku Marcelu.
Weaver Tim – Není cesty zpět
Měl to být skvělý večírek, jenže když Emily
Kaneová dorazí ke své sestře Carrie, objeví jen
prázdný dům.
Picoult Jodi – Čas odejít
Jenna se nikdy nevzdala naděje, že jednou
najde svoji mámu Alici. Ta totiž zmizela, když
její kolegyni v rezervaci udupal slon. Anebo to
bylo celé jinak?
Granger Ann – Smrt v sutinách
V sutinách vyhořelého starobylého cotswoldského statku je nalezena mrtvola. Key House
byl celé roky opuštěný, nicméně mezi lidmi se
povídá, že jeho majitel se tam ještě před požárem vrátil.
Červenák Juraj – Les přízraků
Autor přináší už šestou knihu z cyklu historických detektivek zasazených do dob protitureckých válek na sklonku šestnáctého století.
Turton Stuart – Sedm smrtí Evelyn Hardcastlové
Muž se probudí uprostřed lesa a pamatuje si
pouze jediné jméno: Anna. Stane se svědkem
vraždy a záhy nato přichází k honosnému, leč
polorozpadlému sídlu Blackheath, kde se brzy
dozví, že jediný způsob, jak může uniknout
dni, který se opakuje znovu a znovu, je vyřešit
důmyslnou vraždu.
Holm Lasse – Vikingové: nájezdy synů
Jaro roku 868. Flotila 80 lodí z Nourmountieru
u francouzského pobřeží směřuje na jih. Cílem
je muslimské Španělsko, kde by se mělo rabovat samo. Když se flotila dostane do protiútoku, jedna loď zůstane osamocená ve Středozemním moři. Někdo začne posádku jednoho
po druhém zabíjet a je na Rolfovi, aby přišel
na to, kdo.
McKinley Tamara – Vzpomínky vyblednou
Christy se už dlouho toužila vrátit z australské Tasmánie do rodného Skotska. A nyní se
po boku své dcery a vnučky skutečně vydá
na cestu. Ty ale po čase zjistí, že návrat oživí
hořké vzpomínky, které navždy změní jejich
životy.
Zafón Carlos Ruiz – Labyrint duchů
Uhrančivá agentka Alicia Grisová je španělskou tajnou službou pověřena vyšetřováním
mimořádně citlivého a přísně utajovaného
případu – záhadného zmizení španělského
ministra kultury Mauricia Vallse.
Dempf Peter – Kněžna žebráků
Hannah přišla při požáru o muže, o dceru
i o střechu nad hlavou. Místo pomoci ji sousedé nechají uvrhnout do žaláře. Zprvu se utě-

šuje, že jde o omyl, protože je popálená k nepoznání, ale pak se dovtípí, že komusi šlo o to,
aby se už nikdy nedostala na svobodu.
Benzoni Juliette – Vévodův talisman
Na útěku po prohrané bitvě u Grandsonu 1476
proti Švýcarům byl všemocný burgundský vévoda Karel Smělý nucen zanechat všechna svá
zavazadla s pohádkovým bohatstvím napospas vítězům. Nejcennější částí tohoto ztraceného pokladu byly čtyři drahokamy, které se
o pět set let později nečekaně znovu vynořily
na denní světlo.
Smith Wilbur – Kobaltové nebe
Krátce po skončení války se Saffron angažuje v pátrání po spojeneckých vojácích, které
během války zajali nacisté. V opuštěných koncentračních táborech objevuje horor holokaustu, ale nemá času nazbyt – studená válka
mezi dvěma světy nastupuje rychle a Saffron
ví, že musí najít milovaného Gerharda, než se
hranice uzavřou navždy.
Jacobs Anne – Venkovské sídlo 2
Staré venkovské sídlo, svatba a množství
vzpomínek, v nichž ožívají minulé časy. Na sídle Dranitz zvoní svatební zvony. Franziska
a Walter jsou po dlouhých letech konečně
svoji. Všechno mohlo být krásné nebýt rodiny,
která se odmítá usmířit.
Berniéres Louis – Prach, který se snáší
ze snů
Na začátku dvacátého století vyrůstá Rosie se
svými třemi sestrami v idylické domácnosti
v Kentu. Čas nevinnosti a dětských her ovšem
přeruší válka. Před mladou Rosie leží cesta
plná nástrah. Dokáže ona a její sestry začít
nový život na troskách zničeného světa?

Meyerson Amy – Sejdeme se v knihkupectví
Miranda milovala svého strýčka Billyho, jeho
výstřední knihkupectví a bojovky, které pro
ni připravoval. Jenže v den jejích dvanáctých
narozenin se něco stalo a Billy záhadně zmizel
z jejího života. O šestnáct let později Mirandu
náhle zasáhne zpráva, že její strýček zemřel
a zanechal jí neobvyklé dědictví – knihkupectví, které je na pokraji bankrotu, a jednu
poslední bojovku, na jejímž konci možná čeká
odhalení rodinného tajemství.
Dostálová Zuzana – Johana
Svěží novela civilně a bez okázalosti mapuje
třicet roků v životě dívky narozené v polovině
70. let. Mohlo by se zdát, že se v ní nic dramatického neděje, přesto však Johana vypovídá
o historických událostech i osobních prožitcích leckdy výmluvněji, než dovedou zachytit
vypjaté scény.
Bellová Bianca – Mona
Ona je zdravotní sestra, on skoro ještě dítě.
Setkávají se na troskách svých životů, na troskách starého světa, na troskách jedné nemocnice, do níž jako všudypřítomné šlahouny plevelných popínavek proniká svět nový. Lepší
asi nebude. Ale co když třeba ano?
King Stephen – Povznesení
Scott vypadá stále stejně, přesto ale neustále
ztrácí na váze. Je tu také pár dalších podivností. Když Scott pochopí předsudečné myšlení
včetně vlastního, snaží se pomoci. Nepravděpodobné spojenectví, každoroční běžecký závod a tajemství Scottova trápení nakonec probouzí v lidech, kteří sobě i ostatním
„dopřávali“ tolik zlého to nejlepší.

Knižní tipy:

pro zajímavost:
Herman Marek – Jsi tam, brácho?
Někdy může být život těžký, ale nikdy to nevzdávejte.
Šebek Tomáš – Nebe nad Jemenem
V Jihozápadní Asii s Lékaři bez hranic.
Vyhořet může každý
Příběhy a úvahy o syndromu postihujícím lidi
(nejen) současných generací.
Ten den – 17. listopad 1989
Vojtášek Filip – Pod palbou hloubkařů
Útoky amerických a britských stíhacích letounů na pozemní cíle v českých zemích v letech
1944 a 1945. 

X. Krokusiáda
vypadá a díky nim po 10 let každé jaro park
rozkvétá. Byli jsme inspirací pro sázení krokusů v Dolním Dvořišti, Frymburku či Malontech.
Bohužel jsme nebyli inspirací pro ty, v jejichž
rukou je starost o park. Za 10 let se trávníky
v parku nepohnojily, nenavozila se zemina či
nevyselo se travní semeno. Jedinou údržbou
trávníků bylo a je sekání trávy a sběr listí. To, že
je to nedostatečná údržba se bohužel promítá
i na počtu kvetoucích krokusů, o ladoňkách
a sněženkách ani nemluvě. Velká škoda. V neděli se 39 lidí rozhodlo, že chtějí přijít i příští
rok zasadit další krokusy do parku. Přispěje
Město Vyšší Brod vedle částky na nákup cibulek i snahou o regeneraci parku? Doufáme
v to již 10 let.

J

ubilejní 10. Krokusiáda připadla na neděli
20. října. Za krásného počasí se sešlo 39
příznivců sázení krokusů. Přišli Ti, kteří chodí
pravidelně, ale objevili se i nové tváře. Všichni
tak společnými silami vysadili dalších 2.000
krokusů. Občerstvení i letos sponzorovala Pekárna Vyšší Brod. Město Vyšší Brod poskytlo

částku 3.000 Kč na nákup krokusů. Dobrovolní hasiči i letos přijeli zavlažit trávník, kam se
krokusy vysadily (plocha nad starou radnicí).
Za 10 let se do parku vysázelo 11.810 krokusů, 1 170 sněženek a 1540 ladoněk. 10 let se
scházejí Ti, kterým není lhostejné, jak náš park

Věříme, že ten jedenáctý by se to mohlo povést.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
jste přišli. 


Romana Ouředníková
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Globální fórum reSITE 2019

Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi podělili, alespoň krátkou zmínkou, o naše zážitky z konference světového formátu s názvem reSITE určené nejen
architektům, urbanistům, komunálním politikům ale i milovníkům sídel a lidem, které zajímají inovace. Nejsme urbanisty ani architekty,
své město ale máme rádi a zajímáme se o to,
jak jej zlepšit. Proto jsme využili příležitosti
zúčastnit se reSITU 2019. Příspěvky světových
architektů, urbanistů, ale i zkušených a oceňovaných komunálních politiků byly více než
inspirující.
„Regenerace“ – letošní téma již osmého ročníku konference je více než aktuální. Když mluvíme o regeneraci měst, musíme se ptát, pro koho je regenerujeme. Zakladatel konference
Martin Barry (významný americký krajinářský
architekt žijící v Praze) zmínil jednu důležitou věc. S tím, jak počet obyvatel ve městech
roste, přibývá také výzev, kterým města čelí,
od budování moderní a odolné infrastruktury,

přes vytváření cenově dostupného bydlení až
po předcházení hrozící klimatické krizi. Města
se budou muset připravit nejen na dopady této krize, ale budou také muset sehrát klíčovou
roli při zavádění programů pro záchranu životního prostředí a prevenci nejhorších důsledků
změny klimatu.
A jak může reSITE pomoci Vyššímu Brodu?
Stejně jako Praze, Londýnu či New Yorku
– inspirací! Inspirací nejen jak postupovat při
předcházení důsledků klimatických změn chováním se zodpovědně (např. ochranou vodních zdrojů, využíváním dešťové vody, výstavbou zelených parkovišť nebo energetickou
soběstačností veřejných budov), ale i vytvářením kvalitního veřejného prostoru, který
se, aby byl opravdu kvalitní, vytváří v součinnosti s obyvateli daného místa. Nemusíme letět za úspěšnými projekty do New Yorku,
Helsinek či Madridu. Projekt, který byl mimo
jiné představen i na zmíněné konferenci, je
Český soběstačný dům Pavla Podruha, který nedávno zahájil jeho výstavbu nedaleko
Vyššího Brodu.
Dovolte nám tento krátký příspěvek o reSITu
zakončit několika důležitými slovy jednoho
z letošních přednášejících, starosty západního
Sacramenta Christophera Cabaldona působícího v komunální politice již 20 let: „Změna
pomáhá růstu… Představa reakce na budoucí
změny bývá často mylná… Uvědomme si, že
město nemá jenom sloužit…. Proč mít město,
pokud nechceme to město měnit?... Lidé se
nesmí cítit, že jsou pro své město přítěží.“ 
Z reSITU
Romana Ouředníková a Lucie Jarošová

Městská knihovna
ve Vyšším Brodě
přehled akcí – listopad
2019
1. 11. – 12. 12.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ na téma Vánoční
pohlednice
Vaše návrhy na vánoční pohlednice
ve formátu A5 můžete donést do knihovny
do 12. 12. 2019. Slavnostní vyhlášení
proběhne 23. 12. 2019.
15. 11., 9 hod., knihovna
BATOLATA V POHYBU
Skupinový tréninkově vzdělávací program
na podporu zdravého motorického vývoje
Pro miminka od 6 týdnů po první krůčky
s fyzioterapeutkou Terezou Sučíkovou.
Rezervace nutná na 380 746 611 nebo
728 060 073
20. 11., 10 hod., knihovna
PŘIJĎTE SI HRÁT
Malé tvoření a čtení pro maminky s dětmi,
které nechodí do školky.
21. 11., 18 hod., knihovna
LISTOPADOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Podvečerní čtení s tvořivou dílnou.
26. 11., 18 hod., Klub pod kinem
S ČOKOLÁDOU O ČOKOLÁDĚ
Ochutnávka a povídání s Ing. Marcelou
Krčálovou. Max. 40 míst. Rezervace nutná
na 380 746 611 nebo 728 060 073.

Obrázky od Vltavy
Vzpomínka na listopad 89

Bydlel jsem tehdy vysoko nad historickým říčním brodem, na starém
šumavském statku, odkud dvojitým děleným oknem, ještě po německy mluvících hospodářích, bylo možno obhlédnout ten malebný kraj
stříbropěnné Vltavy. S příchodem listopadových dnů se rok co rok celé
vltavské údolí zahalovalo do hustého šálu mlhy, z něhož vystupovaly jen
vrcholky okolních hor, štíhlé věže vyšebrodských kostelíků a zvonička
protilehlého statku na Starém Hrudkově. Těšíval jsem se na podzimní
lovy stříbrných lipanů, kteří tak krásně brávali v proudech na šťastnou
mušku zvanou rudořitka…
V těch listopadových dnech před třiceti lety však ucho nás, žijících na Těchorázu, zachytilo ještě jiné volání - sotva slyšitelné cinkání nemnoha
klíčů. Den po dni tento zvuk sílil, přidávaly se i písně po desetiletí zakázané; třeba ta o krásném vzduchu a lidské svobodě, nebo ta o andělovi s polámanými křídly… Poplašení černí krkavci se začali houfně
stěhovat z městečka a blízkého okolí do zapovězených, zadrátovaných
hraničních hvozdů naší země; počalo se velké podzimní převlékání kabátů, svetrů i triček, na náměstí zavlály prapory, vlajky a transparenty,
z neznámého sovětského vojína, osvoboditele se vyklubal příslušník
26. pěší divize třetí americké armády. A byly plamenné řeči, kulaté stoly,
občanská fóra, stříhání drátů a všelijaké jiné politické rošády. Ve škole
zmizely rudé koutky s podmračenými obličeji zasloužilých budovatelů
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komunizmu a po půl století jsme si s dětmi opět svobodně zazpívali tu
o narození Krista Pána i tu o Svatém Václavu.
Sametová revoluce připlula proti proudu Vltavy i k nám, na nejjižnější
kout té krásné země české, kde máme domov svůj…
Učitel Jonáš

(modravé až modrofialové zbarvení tkání způsobené snížením okysličení krve) a ke zvýšení
počtu červených krvinek v krevním řečišti (polycytémie).
Jak vznikají obě složky onemocnění?

Lékař radí
CHOPN
CHOPN je zkratkou pro CHronickou Obstrukční BronchoPulmonární Nemoc. Je to relativně rozšířená choroba a její charakteristika
do značné míry vychází z jejího názvu. Jedná
se o dlouhodobé (chronické) onemocnění, které spočívá v zužování a ucpávání (obstrukce)
plicních průdušek (bronchopulmonální). Kromě toho se u CHOPN vyskytuje i rozedma plic
(emfyzém).
Hlavním a v podstatě i jediným významným
rizikovým faktorem je kouření!!! K tomu mohou
přispívat některé genetické předpoklady (například nedostatek alfa-1-antitrypsinu), častá
onemocnění zápalem plic a práce v prostředí
se škodlivými a dráždivými plyny.
CHOPN se rozvíjí postupně po celé roky. Člověk se stává námahově dušným, častý je vlhký
kašel a vykašlávání hlenů. Obtížné dýchání
může nakonec omezovat člověka i při běžné
fyzické námaze a zúžené průdušky s hromadícím se sekretem jsou vhodné místo pro
bakterie, a proto mohou častěji vznikat zápaly
plic. Dlouhotrvající těžká CHOPN může narušit
dodávku kyslíku tkáním, což vede k cyanóze

1. Ucpávání a zužování průdušek
K tomuto dochází při vdechování škodlivin a že
jich v cigaretovém kouři je dost. Dlouhodobě
se dráždí stěny a sliznice dýchacích cest. To
vede k ztlušťování jejich stěn a zužování jejich
průsvitů. Navíc se v takto drážděných sliznic
začnou rozmnožovat buňky tvořící sekret.
2. Rozedma plic (plicní emfyzém)
Je neméně závažnou součástí CHOPN. Vdechované škodliviny se dostávají až do plicních
sklípků. Ve stěnách těchto sklípků jsou krevní
cévy a probíhá zde výměna dýchacích plynů mezi plicním sklípkem a krevním oběhem.
Škodliviny ve sklípcích způsobí místní aktivaci
imunitního systému a vylučování agresivních
látek bílými krvinkami. Jedná z velké míry se
o látky typu reaktivních kyslíkových sloučenin
a vzniká tak oxidační stres. Začnou se odbourávat i stěny plicních sklípků. Místo malých sklípků oddělených od sebe stěnami tak vznikají
velké vaky plné vzduchu. Plocha na které dochází k výměně plynů začne klesat, což celkové
situaci nepomůže.
CHOPN v těžkých formách může vést i k srdečnímu selhání pravé poloviny srdce. Mechanismus je vcelku snadný k pochopení. Krev teče
z pravé poloviny srdce do plicního oběhu, kde
je normálně nízký tlak. Proces CHOPN tuto situaci mění. Do části plicních sklípků zúženými
průduškami hůře proniká kyslík. V našem těle
je to zařízeno tak, že ve stěnách takto nevzdušných sklípků se začnou uzavírat krevní cévy.
Proč by taky měly být otevřené, když ve sklípcích není dost dýchacích plynů a není co vy-

měňovat? Tento proces je podpořen zánikem
stěn plicních sklípků (a cév v nich uložených)
kvůli rozedmě. Představme si tedy, že krev
z pravé poloviny srdce teče do systému mnoha
tenkých trubiček, z nichž se řada začne zužovat
a uzavírat. Tlak tvořený srdeční pumpou musí
narůst, aby se krev dostala skrz (rozvoj plicní
hypertenze). Pravá polovina srdce se začne
přetěžovat a vzniká tzv. plicní srdce (cor pulmonale).
Prevence: Základem je nekouřit nebo včas
přestat kouřit. Ta malá část lidí pracující v prostředí se škodlivinami ve vzduchu by měla buď
používat ochranné pomůcky, nebo zaměstnání
opustit.
Pro diagnózu je důležité zjištění výše zmíněných příznaků, vyšetření plic poslechem
a rentgen plic. Definitivní diagnózu a určení
tíže CHOPN můžeme určit pomocí funkčních
vyšetření plic, z nichž jedním z nejpoužívanějších je spirometrie. Součástí vyšetření může být i zjištění koncentrace krevních plynů
(Astrup), u těžších případů můžeme najít pokles koncentrace kyslíku v krvi (hypoxémii),
což bývá spojeno se zhoršeným okysličením
tkání.
Existuje řada léků předepisovaných lékařem,
které zvětšují průsvit průdušek (jde o tzv. bronchodilatancia), to do jisté míry vyřeší problém
jejich zúžení. Další skupina léků rozpouští hleny
a sekrety hromadící se v průduškách a umožní
jejich snadnější vykašlání (mukolytika). Jsou
to např. preparáty ACC, Mucobene, Erdomed,
Bromhexin, Ambrobene, Ambrosan, Ambroxol
a Mucosolvan. Případné infekce dolních cest
dýchacích v terénu CHOPN léčíme antibiotiky.
Rozedma plic vzniklá zničením stěn plicních
sklípků je zcela nevratný proces a žádné léky
tyto stěny zpátky neobnoví! Proto prosím nekuřte nebo přestaňte včas. 

Kouzelný svět drahých kamenů
Hematit
Lesklý nádech šedivé barvy dává Hematitu nevšední vzhled. Na první pohled je od ostatních
kamenů odlišitelný. Můžeme se setkat i s jeho
dobarvovanými verzemi, které mu z jeho vlastností nijak neubírají.
Hematit neboli krevel je spojován s krví, snižuje tlak, mírní rychlý srdeční puls, podporuje
tvorbu krvinek. Také se nazývá kamenem právníků, používá se jako talisman při soudních
jednání či při řešení sporů, odvrací nespravedlnost. Zlepšuje paměť, pomáhá osobnímu duchovnímu pokroku a k soustředění se na daný
úkol. Pomáhá se zbavit nejrůznějších závislostí.
Ochraňuje auru a odstraňuje negativní emoce
jako zášť, hněv, křivda, zloba.
Pomáhá s uzemněním sebe sama. Pokud cítíte,
že nejste nohama na zemi, pak je vhodné nosit

u sebe hematit. Vnímejte jeho působení. Pokud se budete po nějakém čase cítit unavení,
odložte jej, očistěte a pak se k němu vraťte. Hematit dokáže energie vyrovnávat, ale také dokáže při dlouhodobém nošení způsobit únavu.
Využití: krev, krevní oběh, křeče v nohou, ukládání a vstřebávání železa, bolest svalů, silná
a bolestivá menstruace.
Znamení: Beran, Štír
Pro všechny kameny platí, že při jeho pravidelném používání je důležitá očista minimálně
jednou měsíčně. Kámen podržíme pod tekoucí
vodou, poté necháme osušit slunečními paprsky nebo zářícím Měsícem. V době úplňku
a novoluní je nabíjení kamenů (obnovení jejich
vlastností) nejsilnější. Pokud si nejste jistí fází
Měsíce, zapomenete nebo nemáte čas, omyjte

kámen a po oschnutí jej vezměte do svých dlaní. Vysílejte k němu pozitivní energii, poproste,
ať vám přinese to, co potřebujete a poděkujte
mu. Stejně postupujte i u nově nakoupených
kamenů. 
S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com
/andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis/

Třicet let Šumaváčku

T

řicet let. Je to málo nebo moc? Záleží na úhlu pohledu. Pro country taneční klub, zvlášť
pro dětský, se bez nadsázky jedná o úctyhodný věk.
Taneční soubor SDC Šumaváček se tohoto výročí dočkal. Neoslavit takovéto jubileum, by byla přinejmenším chyba. A tak si Šumaváček pozval šest profesionálních callerů (lektorů vyučujících nejrůznější styly country tanců) a k tomu jednoho skvělého muzikanta a na konci
září proběhla v Loučovicích a ve Vyšším Brodě
čtyřdenní oslava tohoto výročí.
Téměř stovka současných i bývalých členů Šumaváčku se potkala v Loučovicích. Od těch
nejmladších, tříletých, až po tanečníky důchodového věku. Někteří přišli jen na pár okamžiků, jiní zůstali od pátku do neděle.
Byl to úžasný taneční maratón. Lektoři se střídali jak na běžícím pásu, každých třicet minut
jiný, a s ním jiný taneční směr, patřící do „škatulky“ country. Tanečníci takřka neměli šanci
odpočívat, protože stále se na tanečním parketu dělo něco zajímavého, co by byla škoda
vynechat. Bylo to téměř neuvěřitelné, vždy
jsem se divil, že už je na mně řada. Sám jsem
pak v sobotu odpoledne učil v tříhodinovém
bloku nazvaném „Taneční ohlédnutí za uplynulými třiceti sezónami“. A bylo to hodně nostalgické. Tanečky notoricky známé, které se však
pro svou „otancovanost“ už téměř nevyučují.
Užíval jsem si je zpoza mikrofonu a tanečníci
na parketu evidentně také. I hudbu jsem používal takovou, jakou do ČSSR přivezli Jasan
a František Bonušovi, kteří byli první, kdo mezi
dospělými začali tuto kulturu šířit (s dětmi začal až Šumaváček).
Pohybová průprava, clogging, country tance,
line dance, square dancing v mnoha levelech,
to vše s lektory Johanou Valentovou, s Janem
Valentou starším i mladším, s Jindřichem „Čárou“ Šaškem, s Davidem „Medvědem“ Dvořákem i se mnou.
Většina programu se odehrávala v loučovickém kulturním domě. Teda pardon – vlastně
ve stařičké stodole, do které jsme kulturní dům
převlékli. Nebo alespoň jeviště a jeho nejbližší
okolí. Hlavní zásluhu na výzdobě má pan Luboš Kubeček, který nám ze své sbírky zapůjčil
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velkou většinu výzdoby, včetně nádherné stylové bryčky. Bez dobrovolných hasičů, v čele
s Petrem Štěpánkem, kteří přiložili své silné
ruce k dílu, bychom nebyli schopni mnohé exponáty nainstalovat. A bez citlivého oka pana
učitele Jaroslava Jonáše by z jeviště bylo spíše
skladiště, v lepším případě muzeum, jen ne
stodola. Velký dík patří i panu Rytíři ze zemědělského družstva Horní Třebonín, který mi
povolil oškubat kus kukuřičných, pšeničných
i jiných polí a navíc nám do ošatek věnoval
z loňské sklizně zrno různých plodin. A opomenout nemohu ani příspěvek pana Jaromíra
Noska, který výzdobu sponzorsky obohatil
o pěkných pár klád, tvořících dominantu pravé
strany jeviště.
Zbytek kulturního domu připomínal fotogalerii. Mnoho tisíc fotografií rozmístěných na 347
nástěnkách dokumentovalo historii Šumaváčku stejně, jako 18 kronik. Nalepení mnoha set
fotek z posledních pěti let připadlo na Milenu Kejlovou a svou prací přispěla i Monika
Slabihoudová, která u nás strávila s nůžkami
a s lepicí páskou nejeden večer. Instalace nástěnek na konstrukce se ujala Jitka Kubečková
a Jolana Hurná, které strávily celou sobotu až
do noci mezi nástěnkami, provázky… Za přispění Mileny a také pana školníka Luboše Pršaly, který přijel na víkendovou brigádu z Tábora.
Než jsme se nadáli, byl sobotní podvečer
a s ním nezbytné projevy, poděkování, předání malých dárečků. A také přípitek, sfouknutí
svíček na dortu, afterparty se švédskými stoly. A pak už hlavní hřeb večera – vystoupení
Martina Žáka. Kdo poslouchá Country rádio či
rádio Proglass, tomu jej představovat nemusím. Pro ostatní je asi nejzásadnější informace,
že jeho hudba vychází z tradičních hudebních
technik používaných v předminulém století
a dříve. A aby je zvládl, několikrát vycestoval
do Spojených států na několikaměsíční studijní cestu, poprvé hned po pádu železné opony,
a vždy vyhledával již tehdy devadesátileté muzikanty, se kterými pak hrál a učil se od nich.
A nabyté zkušenosti dokáže nejen skvěle zúročit ve své tvorbě, ale dokáže je i předávat dál –
jeho hudební školy jsou obvykle obsazeny rok
dopředu. A tohoto skvělého hudebníka, básníka, textaře a spisovatele si na naše oslavy pravidelně po pěti letech zveme. První dvě a půl
hodiny byly více tradiční. Jak je jeho zvykem,
vyučoval diváky hře na různé hudební nástroje. Po přestávce a odchodu rodičů s menšími
dětmi jsme po dvaadvacáté hodině vypnuli
zvukovou aparaturu, sfoukli svíčky na stolech
na sále a přesunuli se do centra stařičké stodoly, tedy přímo na jeviště, mezi cepy, sedla, chomouty, historické sekyry, řadu dalších krásných
dekorací a před pluhem a bryčkou jsme již jen
„na ucho“ poslouchali Martinovo kytary, banja,
autoharfu, dulcimer…, samozřejmě doprovázený písničkami, tentokrát z jeho soudobější
tvorby. Emočně spíše folkově laděné. Prokládané vyprávěním příběhů starých osadníků,
muzikantů i jeho vlastních. To, že jsme vydrželi

až do půl třetí ráno, svědčí o kvalitách tohoto
umělce. 
Miroslav Procházka

PODĚKOVÁNÍ
Příprava oslav 30. narozenin Šumaváčku představovala bez nadsázky stovky hodin příprav
a bezmála sto tisícový rozpočet. Ten se povedlo snížit díky nejrůznějším slevám i naturálním
sponzorským darům. Byla to jedna z organizačně nejnáročnějších, ale nejvydařenějších
akcí, které jsme v posledních letech uspořádali. Děkovné emaily a SMSky jsou příjemnou
zpětnou vazbou dokazující, že naše úsilí a finance všech donátorů a sponzorů byly investovány správným směrem.
Velmi si vážím všech, kdo přispěli. Ne, není to
otřepaná fráze, skutečně jsem si vědom, že
za každým příspěvkem stojí dobrá vůle, otevřené srdce a peněženka. Někdo přispěl větší
částkou, někdo menší, ale při takovéto akci se
každá koruna počítá. Stejně tak, jako každá sleva či nějaký naturální dar. I hodiny práce, které
členové i nečlenové klubu věnovali přípravě.
A komu patří můj dík a má úcta?
Obci Loučovice
Městu Vyšší Brod
panu Ing. Janu Kubíkovi, starostovi Loučovic
paní Mileně Kejlové
panu Lubošovi Pršalovi
paní Janě Grammetbauerové
panu Martinovi Rolníkovi R+R
panu Čivrnému z pekárny Vyšší Brod
panu Pavelcovi a paní Pavelcové z firmy Pavelec
Panu Rytíři, Zemědělské družstvo Horní Třebonín
Panu Jaromíru Noskovi, prodej dřeva
paní Iloně Šimkové chráněná dílna Ladílna
manželům Žižkovým Vyšší Brod
paní Monice Slabihoudové
panu Kubečkovi a paní Kubečkové, Mnichovice
paní Petře Pechingerové
panu Petrovi Štěpánkovi s hasiči
panu Jaroslavovi Jonášovi
slečně Jolaně Hurné
slečně Jitce Kubečkové
panu Petrovi Gallasovi
panu Martinovi Žákovi
panu Jaroslavovi Flaškovi
panu Jindřichovi Šaškovi
panu Janu Valentovi
panu Janu Valentovi jr.
Slečně Jolaně Valentové
panu Davidovi Dvořákovi 
Moc vám všem děkuji!
Miroslav Procházka

Bohemia Divide 2019
zila Jitka Brunnerová v čase 3 dny a 23 hodin,
následovaná Katkou Holou a francouzskou
reprezentantkou Patricií Berthelier. Uznání si
ale zaslouží všichni, kteří se na trasu bez zabezpečení vydali a našli si v ní své individuální
obohacení.
Bohemia Divide je akcí, která zavírá bikepackingovou sezónu v České republice a cílem
organizátorů bylo především připravit „vyjížďku bez limitu“, která udělá radost z cestování
a zároveň zdůrazní kamarádskou atmosféru
podobných akcí, kde vznikají přátelství na celý život.
Bohemia Divide 2019 skončila, ať žije Bohemia
Divide 2020. 
Za organizátory Jan Švarcbach

D

ne 22. 9. 2019 odstartoval z jihočeského
Vyššího Brodu 2. ročník cyklistického ultra
maratonu Bohemia Divide. Stejně jako u obdobných akcí, které nesou ve svém nazvu anglický výraz „DIVIDE“ (rozdělení, předěl), trasa
rozděluje území Čech od nejjižnějšího místa
po nejsevernější kótu republiky. Závod letos
měřil 720 km a účastníci na ní museli překonat
14 km převýšení.

znat opravdové krásy České republiky. Letos
podobná místa zahrnovala hrad Rožmberk,
průjezd klášterem Zlatá Koruna, horu Kleť, zámek Kratochvíle, Brdy, Křivoklátsko, industriální Kladno, Říp, Kokořínsko, Máchovo jezero,
bývalé letiště Hradčany, Ještěd, Lužické hory,
saská lázeňská městečka Oybin a Jonsdorf
a Šluknovský výběžek s nejsevernějším místem tzv. „Nordkap“.

Na start se postavilo 78 cyklistů ze 7 států (ČR,
Německo, Francie, USA, Velká Británie, Maďarsko a Nový Zéland). Trasa většinou vede
po zpevněných cestách, ale vyskytují se zde
i strmá kamenitá stoupání, kde je kolo nutné
i tlačit. Organizátoři se snaží zavést účastníky na místa, která jsou i zajímavá z pohledu
vnímavého turisty nebo někoho, kdo chce po-

Do cíle ve varnsdorfském pivovaru Kocour
nakonec dorazilo 58 cyklistů. Nejrychleji přejezd přes Českou kotlinu zvládl český expat
Martin Střelka (žijící nyní na Novém Zélandu)
za neuvěřitelné 2 dny a 6 hodin, druhý se
v cíli objevil dvojnásobný vítěz legendárních
1000 mil Radek Musil a bronzovou pozici obsadil Petr „Piškot“ Novák. Mezi ženami zvítě-

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
• Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na
HPP, pozice HLAVNÍ RECEPČNÍ. Práce v Lipně
nad Vltavou. Pro více informací kontaktujte
J. Doležalovou. jitka@lipnolakeresort, mob.:
774 609 240

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

• 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
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JEDNODUCHOU MONTÁŽ
HRAVĚ ZVLÁDNU
I BEZ ZKUŠENOSTÍ!
KOMPLETACE CHLADICÍCH AGREGÁTŮ
✶ jednoduchá montáž komponentů

podle výrobní dokumentace
✶ postupně Vás naučíme pěknou práci
při letování mědi plamenem
✶ další činnosti v závislosti
na Vaší šikovnosti a zájmu

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás:
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HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.prace.hauser.cz
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Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

Firemní fotbalový turnaj v HAUSERU

V sobotu 21. září probíhal od 10 hodin na fotbalovém hřišti ZŠ Školní v Kaplici první ročník firemního fotbalového turnaje. Zúčastnilo
se celkem 45 hráčů v 5 týmech, kterým přišli fandit jejich kolegové i rodiny a spolu s ideálním počasím vytvořili výbornou atmosféru.
Týmy byly jak z kaplického výrobního závodu, tak i z pobočky z Českých Budějovic.
Na místě pro všechny návštěvníky čekalo nejen občerstvení v podobě specialit z grilu, ale i třeba maskot tučňák, který při zápasech
burcoval naše hráče k co nejlepším fotbalovým výsledkům a v pauzách se fotil s nejmenšími.
Před samotným zahájením turnaje si týmy vylosovaly barvy
svých rozlišováků, následovalo společné focení a pak už nic nebránilo prvnímu výkopu.
Mezi zápasy probíhaly soutěže o dobroty pro nejmenší a o poukázky na pivo pro ostatní návštěvníky.
Ze vzájemných zápasů vzešel jasný vítěz - tým Nulová šance
z kaplického výrobního závodu. Vítězný tým si odnesl putovní
trofej, titul prvního vítěze firemního turnaje a láhev šampaňského na oslavu.
Šampaňské vítězové vypili hned na místě a nezapomněli probrat,
jak asi bude vypadat příští ročník a u koho putovní trofej skončí.
Chtěli byste se dalších ročníků zúčastnit i Vy? Sledujte naše volné pozice na prace.hauser.cz.

Jihočeské divadlo postaví v Českých
Budějovicích prozatímní divadlo

Divadelní areál Bouda
Naděje pro příštích 100!

Už 100 let spolu s Vámi
děláme ze světa lepší místo

Při pohledu do minulosti Jihočeského divadla zjistíme, že jako červená
nit se všemi historickými etapami prolíná snaha vybudovat důstojnou
divadelní budovu, která od počátku chybí.
Mariánské náměstí je místem, na kterém se již v šedesátých
letech minulého století připravovala stavba nového divadla. Při
přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale stavba
nakonec zahájena nebyla. Mariánské náměstí od té doby neplní
dobře svou funkci veřejného prostoru a je pouze nedostavenou
„jizvou“ na kráse Českých Budějovic.
Bouda sehrála v historii českého divadla významnou roli. Byla
sice provizoriem, ale také se stala silným symbolem naděje pro
budoucnost. Předznamenávala nejen vznik Národního divadla, ale
české divadelní tradice jako takové. Boudu – jako symbol naděje
– si v roce stoletého výročí JD propůjčujeme, abychom mluvili
o budoucnosti.
Na prahu druhého století existence Jihočeského divadla se znovu
oživila myšlenka na stavbu nové budovy – tentokrát pro divadlo
a ﬁlharmonii.
Pevně věříme, že jednou bude postavena, aby sloužila především
vám divákům a posluchačům – občanům Českých Budějovic,
Jihočeského kraje a návštěvníkům, kteří sem přijíždí.
Zveme vás do Boudy na naše představení, na silné příběhy, na
naději pro příštích 100!
Lukáš Průdek
ředitel Jihočeského divadla
Hrajeme v Boudě

Jihočeské divadlo slaví jubilejní 100. sezónu. Za dobu jeho existence
navštívilo Jihočeské divadlo více než 6 milionů diváků!
Je jediným profesionálním divadlem s vlastními soubory na území
jižních Čech a pro Jihočechy bylo a je divadlem vpravdě národním.
Již sto let představují všechny čtyři soubory na pěti scénách to
nejlepší z domácího i světového repertoáru. Přestože žádná ze
scén, na kterých pro Vás hrajeme, neodpovídá diváckým ani
inscenačním požadavkům a nárokům tohoto století, hrajeme s láskou
a největším nasazením. My totiž věříme, že stejně tak jako nám,
není ani vám divákům lhostejná kultura a kulturnost nás všech. Jsme
spolu s Vámi pyšní na České Budějovice jako metropoli regionu
a všem nám záleží na tom, aby se i v živém umění mohla směle
srovnávat s významnými městy naší republiky. Jižní Čechy jsou
jednou z bran do naší země. Chceme být hrdi nejenom na krásnou
krajinu a bezpočet památek, ale především prostřednictvím živého
umění představovat náš region jako atraktivní, prosperující a vysoce
kulturní.

31. 12. 2019

Dalibor / opera
Zadržitelný vzestup Artura Uie /
činohra
Taneční show Inscenační porada /
balet
Útěk do Egypta přes Království
české / Malé divadlo
Silvestr s Jihočeským divadlem

21. 11. 2019–31. 1. 2020

Maringotka Malého divadla

21. 11.–24. 11. 2019
28. 11.–08. 12. 2019
12. 12.–15. 12. 2019
19. 12.–30. 12. 2019

Vstupenky, další informace a celý program Jihočeského divadla
naleznete na: www.jihoceskedivadlo.cz a www.boudajd.cz

Soutěžíme o vstupenky do Jihočeského divadla

1.
2.
3.

Kolik představení od každé inscenace odehrajeme
v Divadelním areálu Bouda?
Pro kolik lidí je instalace v Maringotce Malého divadla?
Na kolika scénách hraje Jihočeské divadlo?

Kromě Divadelního areálu Bouda jsme pro Vás, naše diváky
přichystali i řadu dalších novinek. Od května do října jste mohli
navštívit jedinečnou interaktivní výstavu ke 100 letům Jihočeského
divadla – Kabinet zázraků v Jihočeském muzeu. K jubileu
připravujeme knižní publikaci Po stopách Jihočeského divadla,
mapující příběh divadla od samého počátku a která bude
k zakoupení na pokladně Jihočeského divadla.
Už 70 let je součástí Jihočeského divadla Malé divadlo proﬁlující
se na mladého a dětského diváka. K této příležitosti jsme připravili
interaktivní vizuálně-zvukovou instalaci. Maringotka Malého
divadla prozradí, co se stane, když se spojí genius loci maringotky
po loutkářském rodu Kopeckých, loutky Malého divadla a zvuková
technologie simulující 3D prostor. Díky této technologii se vždy
pouze jeden divák přenese do zcela svébytného světa, v němž zažije
divadelní vzpomínky doslova na vlastní kůži.
Oslavy sté sezóny zakončíme na naší letní scéně, Otáčivém
hledišti v Českém Krumlově. Na léto 2020 pro Vás chystáme
dvě novinky. Sezónu zahájíme komedií o cestě do časů slavného
renesančního umělce Leonarda da Vinciho, se stejnojmenným
názvem Da Vinci. Spoluautorem hry a zároveň režisérem je známý
ﬁlmový a divadelní režisér Petr Zelenka. Druhou novinkou bude
opět autorská inscenace, a to z dílny Petra Formana, s názvem Muž
Dvojhvězdy. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu
otáčivého hlediště.

Své odpovědi zasílejte do 10. 12. 2019 na: info@jihoceskedivadlo.cz
nebo na adresu Jihočeské divadlo, Obchodní oddělení, Dr. Stejskala
424/19, 370 47 České Budějovice. Do předmětu e-mailu či dopisu napište
název zpravodaje. Pět výherců, kteří správně odpoví všechny tři otázky,
obdrží vstupenky na představení z produkce Jihočeského divadla.
Těšíme se na vás
Vaše Jihočeské divadlo

VIZE A PLÁNY NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Po období strmého nárůstu výroby se v kaplickém závodu
společnosti ENGEL chystají na lepší nastavení výrobních postupů.

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Celosvětová recese v oblasti automobilového průmyslu ovlivnila výrobní postupy také v kaplickém závodě společnosti ENGEL. Obchodní ředitel závodu Peter Jungwirth potvrdil, že stejně jako v některých dalších jihočeských
firmách, které se podílejí na výrobě automobilů, i v ENGELu Kaplice nyní ubylo zakázek.
„Současnou ekonomickou situaci na světovém trhu, kdy dochází k recesi v oblasti automobilového průmyslu, pociťují také strojírenské firmy. Tedy i náš výrobní závod,“ řekl Peter Jungwirth. Doplnil, že zastavení strmého růstu
zakázek z posledního období využijí v kaplickém ENGELu ke kvalitnějšímu nastavení výrobních postupů a zlepšení
pracovního prostředí. „Na tyto úkoly kvůli až nezdravě vysokému pracovnímu tempu v uplynulém období nezbýval
prostor,“ doplnil Peter Jungwirth. „Jedině tak bude moci být kaplický závod ENGEL připraven na opětovný nárůst
výroby, který nepochybně přijde. Kovy budou v automobilové výrobě stále ve větší míře nahrazovat plasty. S tím
porostou požadavky i na lehký průmysl, tedy i na naše výrobní kapacity,“ předeslal Peter Jungwirth.
Vzhledem k současnému poklesu zakázek ENGEL v Kaplici zredukuje stav zaměstnanců. Závazky ukončí zhruba
desetině z necelé tisícovky pracovníků, a to včetně agenturních zaměstnanců, kterých je v ENGELu aktuálně 67.
„Snažíme se omezit zbytečné výdaje, abychom firmu připravili na budoucnost. K tomu patří i efektivnější nastavení
pracovních sil. Cílem je vytvořit zdravé pracovní týmy, které budou pracovat kvalitně. Dobří zaměstnanci se o práci
obávat nemusejí,“ ujistil Peter Jungwirth. Doplnil, že firma dál průběžně hledá odborníky v některých profesích, například svářeče nebo softwarové vývojáře.
Se svým výrobním závodem v Kaplici ENGEL rozhodně počítá i do budoucna. Podle Petera Jungwirtha o tom svědčí
i nedávné mnohasetmilionové investice do rozšíření výrobních prostor. „Celosvětově naše firma překonala už mnoho period poklesu. ENGEL má silný vlastní kapitál s významnou pozicí na světovém trhu. Je to dlouhodobě stabilní
firma,“ vysvětlil obchodní ředitel kaplického výrobního závodu.
Rodinnou společnost ENGEL založil roku 1945 v Rakousku Ludwig Engel. Má devět výrobních závodů v Evropě,
Severní Americe a Asii, obchodní zastoupení ve více než 85 zemích. Roční obrat firmy činil naposledy 1,6 miliardy
eur. Celosvětově zaměstnává téměř sedm tisíc lidí.
V Kaplici ENGEL už dvacet let vyrábí komponenty do vstřikovacích lisů na plasty. Má tady i vlastní učňovské středisko. Letos před úbytkem zakázek ENGEL v Kaplici zaměstnával zhruba tisíc lidí, z toho 67 agenturních pracovníků.
Podíl zaměstnávaných cizinců dlouhodobě nepřesahuje 10 procent.
Letos ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v kategorii firem s více než 250 zaměstnanci.

Hala oddělení elektro (EMO)

www.fb.com/ENGELCZkariera

Administrativní budova společnosti ENGEL Kaplice

www.engel.cz
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• 1. 11. – 12. 12. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
na téma VÁNOČNÍ POHLEDNICE
Vaše návrhy na vánoční pohlednice ve formátu A5 můžete
donést do knihovny do 12. 12. 2019
Slavnostní vyhlášení proběhne 23. 12. 2019
• 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
• 2. 11. 2019 sobota, 10 hod., Náměstí
ČIŠTĚNÍ STEZEK
Symbolické zamykání stezek Vyšebrodska
Sraz před Infocentrem
• 11. 11. 2019 pondělí, Infocentrum
DEN VETERÁNŮ
Přispějte ve veřejné sbírce ke Dni válečných veteránů.
Sbírka probíhá od 1. 11. do 11. 11. 2019
• 14. 11. 2019 čtvrtek, 18 hod., sál kina
SAMETOVÝ KONCERT
K 30. VÝROČÍ LISTOPADOVÉ REVOLUCE ’89
Pořádá ZUŠ
• 20. 11. 2019 středa, 10 hod., Městská knihovna
PŘIJĎTE SI HRÁT
Malé tvoření a čtení pro maminky s dětmi, které nechodí
do školky
• 21. 11. 2019, čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SENIOR KLUB – SETKÁNÍ
Jako host: p. Václav Baštář
• 21. 11. 2019 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
LISTOPADOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení s tvořivou dílnou pro děti
• 24. 11. 2019 neděle, 14 hod. + 16 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
• 26. 11. 2019 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
S ČOKOLÁDOU O ČOKOLÁDĚ
Ochutnávka a povídání s Ing. Marcelou Krčálovou. Max. 40 míst
Rezervace nutná na 380 746 611 nebo 728 060 073
• 28. 11. 2019 čtvrtek, 17 hod., Klub pod kinem
PERNÍKOVÁ DÍLNA
Kurz zdobení perníků
Přihlaste se v infocentru do 25. 11. 2019
Příspěvek na perníky pro lektorku kurzu: 50 Kč / osoba
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího vydání
je v neděli 17. 11. 2019 do 12 hodin.

Kabaret U Váňů

24. 1. 2020
Ohrožení centrální banky
Hudební komedie málem kriminální
Cena: 150Kč / osoba
Zájemci nechť se hlásí v Infocentru!

Vybíráme
z adventního programu
• 1. 12. 2019 neděle, 17 hod., Náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• 1. 12. 2019 neděle, 17 hod., Náměstí
VÁNOČNÍ KONCERT KAPELY LAKOMÁ BARKA
• 10. 12. 2019, úterý
VÝLET DO PRAHY NA VÁNOČNÍ TRHY
A DO IKEA

