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Rozšířeno o příspěvky obce Přední Výtoň
Přijměte pozvání na

Rozsvícení

vánočního
stromu
Neděle 1. 12. 2019
náměstí, Vyšší Brod
Zahájení adventu
ve Vyšším Brodě

VYŠŠÍ BROD před
Infocentrem

 Česko zpívá koledy

Středa 11. 12. 2019 v 18 hod.,
Náměstí

 Novoroční výšlap

sobota 11. 1. 2020 v 10 hod.
sraz před Infocentrem

17:00 hod., rozsvícení
vánočního stromu

Vánoční
koncert kapely

Lakomá Barka

 Jednání zastupitelstva

města

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

Zálesácké ohlédnutí
Vážení čtenáři,
za redakční radu
Vyšebrodského
zpravodaje Vám přeji
ničím nerušené
prožití vánočních
svátků!


Dita Kaiserová

Čas lesů

Režie: Francois-Xavier
Drouet /Francie/ 2018 /
103 min
Režisér François-Xavier
Drouet se vydává do francouzských lesů.
Jejich ploch přibývá, diverzita však klesá.
Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu?
Těžaři dřeva s monstrózní mechanikou
připomínající Transformers vidí les pouze
jako výdělečnou plantáž na dřevo, kde
není místo pro živé tvory. A proti nim stojí
ochranáři, lesníci či dřevorubci, kteří les
chápou jako živoucí kontinuum a kteří
usilují o jeho zachování. Režisér dává nahlédnout do každodenní rutiny pestré škály
lidí spjatých v dobrém i ve zlém s lesem.
Zpovídá je a sleduje v jejich přirozeném
prostředí, aby divákům přiblížil širší aspekty
lesního hospodaření i osobní filozofii těch,
kdo se na něm tak či onak podílejí. Ať už
jako nositelé trendů činících z lesa „továrny
na dřevo“, nebo jako zastánci kultivačních
přístupů.
Zveme na promítání festivalového filmu
16. 12. 2019 v 18:30 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok 2020
přejí zástupci města Vyšší Brod
a obce Přední Výtoň.
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T

ak už zase další rok uplynul jako voda
ve Vltavě a s podzimními plískanicemi je tu
chvilka nakamarádské posezení u praskajícího
ohně starých kamínek v naší klubovně na táborové základně.
Většinu naplánovaných akcí se podařilo uskutečnit a věřím, že budeme mít za dlouhých
zimních večerů opět na co vzpomínat. Jako
třeba na sněhové radovánky na Hrudkováku,
zimní přikrmování zvěře a ptactva, vodní hrátky v řece, ale i bazénech Wellnessu Frymburk,
čištění Vltavy, prohlídku kláštera, stanoviště
Holinkiády, návštěvu ZOO Ohrada, myslivecké
táboráky, střelecké, rybářské závody, sázení
krokusů v klášterní zahradě a u pečovatelského domu, zdolávání okolních horských vrcholů, stavbu krmelce, sledování jelení říje…
Ale snad nejlépe se nám podařilo prožít první
listopadovou sobotu v rámci akce městského úřadu, odboru kultury a cestovního ruchu
při závěrečném ukončení turistických výšlapů
sezóny.
Již tradiční procházka spojená s úklidem odpadků podél stezek bohužel nemá zase takovou účast veřejnosti, jakou by si určitě zasloužila. Zálesáci, kroužek dětí se aktivně zapojuje
už od prvního ročníku 2014 a má na starosti úsek ze Studánek na Mlýnec, pak směrem
na Radvanov až k nejjižnějšímu bodu naší republiky a zpáteční okruh přes Boršíkov a Petřejov se uzavírá opět ve Studánkách. K dispozici máme vždy s velkou vstřícností zapůjčený
mikrobus firmy Pavelec s.r.o.
Již s prvními ranními paprsky slunce jsme
na Hrudkově naložili krmivo a nářadí, v parku
u radnice přibrali nezbytný proviant, odpověděli na pár otázek reportérce regionálního vysílání a s čerstvě připnutým pamětním odznakem dnešní pracovní vycházky vyrážíme splnit
náročný program, který není zaměřený jen
na úklid stezek. Naším prvním úkolem je zakrmení zvěři a zpěvnému ptactvu v krmelci nad
bývalou pohraniční rotou a zároveň po cestě plníme první pytel s odpady( rozmetané

zbytky pračky odpálené uprostřed louky !?)
Na hranici, v okolí jižního bodu a v místě bývalé vsi Radvanov hrabeme spadané listí, čistíme potok, měníme pytle v odpadkových koších a upravujeme okolí turistických přístřešků
s posezením. Úlevným vydechnutím nám také
děkují studánky za uvolnění průtoku. Jejich
prameny by ale ještě více přivítaly vydatnější
a hlavně trvalejší přeháňky.
Za zpěvu a při doprovodu loveckých fanfár
jsme si krátce odpočinuli, opekli nad ohýnkem
buřty a pokračovali dál ve směru petřejovských luk. Podél celé dnešní trasy nezapomínáme na čištění ptačích budek a kontrolu
jejich stavu. V dnešní den Památky zesnulých
jsme i my zapálili svíčky u našich dvou lesních
kapliček a tichou vzpomínku věnovali všem
nejen z lesáckého, mysliveckého a rybářského
cechu, kteří již nejsou mezi námi… Poslední
fanfára lovecké borlice patřila Sv. Hubertovi,
našemu patronovi, u jemu zasvěcené kapličky.
A hurá na zpáteční cestu, ještě vyložit naplněné pytle a na závěr zasloužená odměna, krásná tečka za dnešní pracovní výpravou, kterou
pro nás přichystala paní Inge Pavelcová v restauraci Inge penzionu. Hlavně jí, ale i personálu patří velké poděkování za skvělé a vydatné pohoštění!
Tak opět skončila jedna z vydařených akcí a věřím, že jsme dobrým dílem potěšili nejen sebe.
Mně závěrem nezbývá než upřímně poděkovat
jménem svým i dětí z kroužku za letošní celoroční sponzorskou podporu i věcné dary Městu
Vyšší Brod, firmě Pavelec s.r.o., manželům Věrce
a Petrovi Nohelovým, paní Ivaně Krotké, Zdeňkovi Bursíkovi, Tondovi Šmidmayerovi, Petru
Caisovi, Vaškovi a Aničce Pomijovým a vlastně
všem našim přátelům, na které jsem snad i díky
svému věku zapomněl…
Zdar všem příznivcům a přátelům lesa, myslivosti, rybářství a přírody ! 
Pepa Špaček a Zálesáci

Problematika pitné vody ve Vyšším Brodě
S

ucho a dostatek pitné vody se v posledních několika letech staly významnými tématy prakticky v celé ČR. Z médií slýcháme
o tom, jak je vody nedostatek, jak se situace
zhoršuje a že vyhlídky nejsou zrovna radostné.
Jak je na tom ale konkrétně Vyšší Brod? Pro
zodpovězení této otázky je nejprve potřeba
si vysvětlit, jakým způsobem je město pitnou
vodou zásobováno a kolik vody vlastně potřebuje.

Spotřeba vody ve Vyšším Brodě vykazuje
dlouhodobě pozvolna se zvyšující trend s významným vlivem letní turistické sezóny. V roce
2018 se maximum spotřeby pohybovalo kolem 12.000 m3/měsíc, naopak minimum bylo
cca 8.000 m3/měsíc. Tato čísla jsou zhruba
o 1.000 m3/měsíc vyšší než například v roce
2010. Město nespoléhá na jeden jediný zdroj
vody, ale má jich k dispozici několik. Všechny
jsou ale dotovány srážkovou vodou a jejich
vydatnost se tedy v průběhu roku i mezi jednotlivými lety mění.
Nejvýznamnějším zdrojem je prameniště
na Martínkovském vrchu, u kterého je ale závislost na klimatických podmínkách nejsilnější. V měsících s dostatkem vody je prameniště
schopné pokrýt i veškerou spotřebu vody. Naopak v období sucha je zde vody velmi málo.
Dokonce se již stalo, že prameniště dodalo
i jen 1.000 m3/měsíc, což bylo méně než 10 %
z celkové spotřeby vody. V těchto sušších obdobích tak stoupá význam vrtů, které jsou druhým zdrojem vody pro Vyšší Brod. Voda z vrtů
se upravuje na pitnou na úpravně Vyšší Brod.
Vydatnost vrtů umožňuje výrobu až 4.000 m3
vody za měsíc, což je asi 30 % potřebného
množství vody.

Dalším zdrojem surové vody pro úpravnu vody
je říčka Menší Vltavice. Tato voda vyžaduje jiný
způsob úpravy než voda z vrtů, ale i na tuto vodu je technologie úpravny připravená
a dokáže vyrábět cca 2 l pitné vody za sekundu. Nicméně využití vody z Menší Vltavice
jako surové vody je podmíněno její dostatečnou kvalitou. Například po prudkých deštích
a souvisejícím zakalením potoka může nastat
situace, kdy je nutné množství vody z Vltavice
snížit, aby nebyla negativně ovlivněna kvalita
vyrobené pitné vody. Za vhodných podmínek
je úpravna z Menší Vltavice schopná vyrobit
zhruba 5.000 m3 za měsíc, což odpovídá cca
40 % potřebného množství.
V situaci, kdy prameniště dokáže dodat pouze 10 % potřebné vody, vrty 30 % a úpravna
dalších 40 % z povrchové vody, stále chybí
20 % vody pro pokrytí celkové spotřeby města. V tuto chvíli lze využít propojení vodovodu
města s vodovodem kláštera a doplnit vodu
z tohoto zdroje. Nicméně zatímco prameniště
i úpravna jsou zdroje vlastněné městem, v případě kláštera se jedná o vodu nakoupenou
od jiného vlastníka a lze využívat pouze přebytky po odečtení jeho vlastní spotřeby. Letos
na podzim dokonce došlo k situaci, kdy se
nepodařilo pokrýt spotřebu vody ani z těchto
čtyř zdrojů a provozovatel vodohospodářského majetku města musel přistoupit k navážení
pitné vody z Loučovic přímo do vodojemu.
Dodávky pitné vody omezeny nebyly, ale toto
opatření negativně ovlivnilo proudění vody
v síti a místy se projevilo uvolněním inkrustů
v potrubí, což mohlo způsobit dočasné zakalení nebo zabarvení vody.

V současné době dochází až příliš často k situaci, kdy zdroje pitné vody jen těsně stačí
k pokrytí spotřeby. Město v úzké spolupráci
s provozovatelem přistupuje k preventivním
(mobilní úpravna) a krizovým (navážení vody
odjinud) opatřením tak, aby obyvatelé nebyli
nedostatkem vody zasaženi. Ač tedy (zatím)
nedošlo k přerušení dodávky vody z důvodu
jejího nedostatku, je do budoucna nutné výše
zmíněná krátkodobá a provizorní opatření nahradit trvalým řešením, které poskytne městu
celoročně dostatečné množství vody. 
Ing. Jindřich Procházka Ph.D.
Technolog
ČEVAK a.s.

Kromě výše uvedeného je potřeba zmínit
i využití zapůjčené mobilní úpravny povrcho-

Ze školy
V

naší škole se nejen učíme, ale účastníme se i různých zajímavých
programů. Jen pro zajímavost přinášíme výčet některých akcí za říjen a listopad, a to od říjnové uzávěrky čísla. 22. října se vycházející žáci
zúčastnili Burzy škol v Českém Krumlově, což je prezentace středních
škol v Jihočeském kraji. 24. října se druhý stupeň naší školy mohl seznámit s náplní práce Infocentra Vyšší Brod, kdy k nám zavítala Dita Kaiserová a v rámci Dne infocenter s dětmi pobesedovala. V říjnu zbyl ale čas i na kulturu. 25. října se celá škola zúčastnila
hudebního programu Pavla Hrabě zaměřeného na různé použití elektronických nástrojů.

Poslední říjnový den následovalo divadelní představení pro 1. – 4. třídy s názvem „Čert a Káča“.
Neméně bohatý byl i listopadový program. 7. listopadu děti z 5. A navštívily českokrumlovské
kláštery, kde pro ně bylo připraveno velké množství poutavých informací. Devátou třídu navštívili pracovníci MěÚ Český Krumlov a v rámci tzv. GIS DAY besedovali s dětmi o geografických
informačních systémech. 14. listopadu se konala exkurze vycházejících žáků na Úřad práce
v Českém Krumlově. Určitě zajímavá byla pro 8. A i 9. A beseda k Sametové revoluci s p. Krutským. O dalších událostech budeme informovat v dalších číslech Zpravodaje. 


vé vody. Už dva roky pomáhá v letní sezoně
při výrobě pitné vody o potřebných 20 % vody. Jedná se vždy jen o krátkodobé řešení
a do budoucna bude nutné posílit kapacity
vodních zdrojů plnohodnotnou technologií,
kterou bude vlastnit město Vyšší Brod. Z tohoto důvodu je nyní připravován projekt pro doplnění druhé technologické linky na úpravnu
vody. Ta by měla využívat povrchovou vodu,
které je na Šumavě zatím dostatek. Výhodou
zvolené membránové technologie je poměrně nízká energetická náročnost, nízká vlastní
spotřeba vody, výborná kvalita upravené vody
i při špatné kvalitě surové vody, ale především její malá velikost. Technologii by mělo
být možné umístit do stávající budovy, což
uspoří investiční náklady a zrychlí případnou
instalaci. Výkon této nové technologické linky
je navržen na 4 l/s, což by mělo stačit k pokrytí cca 85 % spotřeby pitné vody. To by mělo
vyřešit jak současný deficit kapacity zdrojů
pitné vody, tak i zajistit dostatečnou rezervu
do budoucna.

rsch

Zimní
slunovrat 2019
Z

imní slunovrat neboli první zimní den je
dnem, kdy Slunce vstupuje do znamení
Kozoroha. Nastává ve chvíli, kdy má Slunce
vůči světovému rovníku nejmenší deklinaci.
Datum zimního slunovratu se mění. Posun
data podobně jako u letního slunovratu je
způsoben tím, že naše planeta neubíhá kolem
Slunce po přesné kruhové dráze, ale po dráze
mírně eliptické.
Zimní slunovrat obvykle nastává 21. prosince,
ale například v letech 2019 a 2023 bude
22. prosince.
V roce 2019 nastává zimní slunovrat 22. 12.
v 5 hodin a 20 minut. 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod
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Rozhovor s expertkou na integraci Vietnamců II
dané kultury, souvisí to i s tím, že je těžké
udržet jednotná pravidla pro tak velkou zemi,
která má 97 milionů lidí.
Dá se tedy říci, že korupce je ve Vietnamu
běžná?
Já bych to nenazývala vždy korupcí, záleží,
o co se jedná. Ale pokud se jedná o nějakou
běžnou službu, tak často ten dar nemusí být
korupce, ale je to pouze vyjádření úcty k tomu
člověku, protože takový úředník má daleko
menší plat než v ČR. Takže ten dar je prostě
způsob, jakým mu chtějí vyjádřit úctu, poděkování za daný úkon. Tak jak se učitelům
v ČR na konci roku dávají dárky, květiny, tak
podobně to funguje ve Vietnamu na úřadech,
což může u nás vzbudit nedorozumění. Samozřejmě korupce se ve Vietnamu objevuje,
stejně jako na různých jiných místech na světě, včetně ČR.

V

tomto díle zpravodaje uvádím druhou
část rozhovoru s expertkou na integraci Vietnamců, Mgr. Julii Lien Vrbkovou. Tentokrát se dotkneme i více praktických věcí.
Mgr. Julie 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.
Minule jsme hovořili spíše o jazykové bariéře. Mohla byste uvést nějaký příklad typicky
kulturních rozdílů mezi Vietnamci a Čechy?
Jako první mě napadá vnímání času. V české
kultuře je dobré přicházet na schůzku včas.
Ve vietnamské kultuře se často říká, že čas je
gumový, natahovací. Někdo vás třeba pozve
někam v pět, a když přijdete do šesti, tak je to
v pohodě. Toto může být také velký problém
v integraci. Dalším rozdílem může být i význam úsměvu. Úsměv u Vietnamců může znamenat nejen radost, ale i nepříjemné pocity
– smutek, rozhořčení. Může se stát, že si Čech
vietnamský úsměv vyloží jako výsměch nebo
krutost. Například, když učitelka kárá vietnamského žáka a ten se usmívá nebo když přijde kontrola a Vietnamec se směje. Kontroloři
a učitelé si mohou myslet, že se jim vysmívají.
Nedostatek úsměvu si zase vietnamští mluvčí
mohou interpretovat jako nedostatek taktu
nebo neslušné chování. Vietnamci vyjadřují
své pocity jinak než my.

Jsou i rozdíly ve fungování veřejných institucí? Jak to funguje, když si člověk potřebuje ve Vietnamu něco zařídit na úřadech?
Řekla bych, že ve Vietnamu jsou benevolentnější. Na úřadech se nemusí žádat o povolení
na všechno možné. Často záleží i na domluvě s daným úředníkem, policistou. Taktéž se
např. povolení řeší formou daru osobě, která
má danou věc na starosti. To je právě prvek
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Jak chápou Vietnamci soukromé a veřejné
vlastnictví?
Vietnamci mají tendenci, pokud to nikomu
nevadí, některé věci využívat, ačkoliv na ně
nemají právní nárok. Nemusí to chápat jako
něco špatného, ale prostě, když vidí, že nějaký
pozemek za jejich domovem nikdo nepoužívá, tak si tam třeba mohou vysadit nějaké
květiny. Vysvětluji si to tím, že mnoho věcí
ve Vietnamu prochází a ve Vietnamu nejsou
tak striktní v dodržování vyhlášek.
U nás ve Vyšším Brodě řešíme, že Vietnamci
netřídí odpad. Čím si to vysvětluješ?
To je většinou z neznalosti. I můj manžel, který
je vietnamského původu, se to začal učit až
tady, ve Vietnamu to nikdy neviděl.
Jak se tam zachází s tříděným odpadem?
Ve Vietnamu se bohužel netřídí odpad, protože tam se to všechno hází do jednoho koše.
Alespoň tak to bylo před dvěma lety v Hanoji.
Pro nás je ale velmi těžké správné informace do té komunity dostat, neboť je velmi
uzavřená.
Myslím, že tato uzavřenost není záměrná.
Osobně jsem jí na sobě nikdy nepociťovala.
Již od mých studentských let pro mě nikdy
nebylo obtížné si najít vietnamské přátele.
Taky zdůrazňuji, že na začátku jsem mluvila
vietnamsky jen málo, takže to nebylo ani o jazyce, mí vietnamští kamarádi mluvili také málo česky. Takže si myslím, že jazyk není jediný
spojující článek, který může lidem pomoci,
aby se k sobě přiblížili. Já jsem se chtěla učit
vietnamsky a potkala jsem spoustu přátel,
kteří mi pomohli, abych se ve vietnamštině
zlepšila.
A v čem to je, že máme pocit, že se špatně
dostávají informace do té skupiny?
Podle mě tato údajná uzavřenost vznikla
na základě počáteční xenofobie některých
českých občanů. Vzpomínám si, že před 15

lety, když jsem se začala učit vietnamsky, tak
jsem xenofobii ze strany Čechů cítila hodně.
Vietnamci se cítili nenáviděni a jejich obrannou reakcí bylo, že se stáhli do sebe a sdružovali se spolu. Dalším faktorem, který této
uzavřenosti také přispívá je značná odlišnost
jazyková a kulturní a touha vietnamské komunity si pořádat společenské kulturní akce podle vlastních tradic. A ne všechny tyto tradice
je možné sdílet tak, aby to zajímalo i majoritní
společnost. Ale myslím si, že se to mění, že se
Češi daleko více začínají o vietnamskou kulturu a jazyk zajímat.
Jakou strategii byste nám doporučila, abychom daleko lépe dostávali informace do vietnamské komunity? Například, právě
informace o třídění odpadu.
Natočili jste o tom video ve vietnamštině?
Nenatočili.
Takže vy jste pro to nic neudělali.
A neměla by ta snaha jít i od nich, když už žijí
v České republice?
Ano, ale jak říkám. Narodili se a vyrostli v určitém prostředí, pak přišli jinam a nebyli schopni se z hlediska jazykového a kulturního integrovat. Opět to vztáhnu na sebe. Ještě, než
jsem odešla do Vietnamu, tak jsem se vietnamštinou zabývala mnoho let. Přesto jsem
ve Vietnamu mnoho věcí nedělala tak, jak se
ve Vietnamu sluší. Jazykové překážky lze překonat studiem, ale pro překonávání
kulturních bariér musí být ochotné obě
strany. Pokud se mi ta druhá strana nesnažila
přiblížit, tak tam nikdy k bližšímu porozumění
nedošlo. I přesto, že jsem se sama snažila. A
nešlo jeno sblížení v běžném životě, ale i
např. na aka-demické sféře, profesoři ve
Vietnamu mi vždy byli velmi nápomocní.
Takže si myslíte, že chybí nějaký vstřícný
krok z české strany?
Myslím si, že iniciativa by měla vzejít z obou
stran. Podle toho, jak jsme mluvili s pár Vietnamci ve Vyšším Brodě, tak z jejich strany ta
snaha je. Všichni byli pro, chtěli pro vylepšení
vztahů něco udělat. Rádi by například věnovali i nějaké peníze na chod města, ale nakonec
usoudili, že by to Češi mohli brát jako korupci,
takže místní Vietnamci spíš nevědí, jakým
způsobem se o lepší vztah zasadit. Taky mám
pocit, že česká strana má strach, což je svým
způsobem pochopitelné. Ale zároveň v takové situaci je velmi těžké vybudovat nějakou
sounáležitost. Věřím, že pokud vzejde nějaká
iniciativa z české strany, tak vietnamská
komu-nita na to pozitivně naváže.
Tímto uzavírám tento rozhovor a za Komisi
pro integraci cizinců přeji všem obyvatelům
krásné prožití vánočních svátků a snadný
vstup do nového roku. 
Mgr. Jan Krotký

Soubor usnesení z 19. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 6. 11. 2019
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.1.1., 2019.19.1.2:
rada města
I. schvaluje
doplnění programu jednání RM dne 6. 11. 2019
od body č. 23, 24 a 25
II. schvaluje
doplněný program jednání RM dne 6. 11. 2019
(I) Hlasování o doplnění programu:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
(II) Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Kontrola usnesení RM
ze dne 9. 10. 2019 a 23. 10. 2019
Rada města
bere na vědomí
kontrolu usnesení RM z 9. 10. 2019 a z 23. 10.
2019
K bodu č. 3 Dohoda o efektivní využitelnosti
investice na Přístavbu MŠ Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.3.1.:
rada města
schvaluje
uzavření Dohody o efektivní využitelnosti investice pro projektový záměr "Přístavba MŠ Vyšší
Brod" mezi Základní školou a Mateřskou školou
Vyšší Brod a Městem Vyšší Brod, Městem Rožmberk nad Vltavou a Obcí Malšín, která podporuje
rozšíření stávající kapacity mateřské školy Vyšší
Brod.
Hlasování o uzavření dohody:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 4 Podpůrné stanovisko k otevření
oboru Bezpečnostní služby
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.4.1.:
rada města
vyjadřuje
podporu otevření nového oboru 68–42L/51
Bezpečnostní služby na Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti v Kaplici.
Hlasování o vyjádření podpory:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Žádost o příspěvek na provoz Domova důchodců Horní Planá
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.5.1.:
rada města
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výší 20.000
Kč na provoz Domova důchodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá, IČO: 00665746

Hlasování o finančním příspěvku:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0

Hlasování o souhlasu a pověření:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 6 Personální a procesní audit
Rada města
bere na vědomí
Procesně – personální audit Městského úřadu
Vyšší Brod.

K bodu č. 9 Pravidla k vydávání souhlasu k vyhrazení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

K bodu č. 7 Bytová a sociální komise
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.7.1.,
2019.19.7.2.,2019.19.7.3., 2019.19.7.4.:
rada města
I. schvaluje,
že nájemkyni nebude prodloužena nájemní
smlouva na byt č. 7 v bytovém domě č.p. 263
v ulici Míru, Vyšší Brod z důvodu neplacení nájemného.
II. pozastavuje
rozhodnutí o řešení nájemní smlouvy na byt v č.
p. 275 a žádá BaSK o jasné stanovisko k tomuto
případu.
III. Schvaluje,
že nájemkyni nebude prodloužena nájemní
smlouva na byt č. 12 v bytovém domě č.p. 265
v ulici Míru, Vyšší Brod z důvodu neužívání bytu.
IV. schvaluje
možnost přepisu nájemní smlouvy na byt č. 6
v bytovém domě čp. 263 po urovnání dluhu
na nájemném.
(I) Hlasování o neprodloužení nájmu nájemkyně:
PRO: Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Zálešák NEHLASOVAL: 0
(II) Hlasování o odložení:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
(III) Hlasování o neprodloužení nájmu nájemkyně:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
(IV) Hlasování o možnosti přepisu:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Návrh pravidel pro nakládání s pohledávkami z nájmu bytů
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.8.1.:
rada města
I. souhlasí
se základním návrhem Pravidel pro nakládání
s pohledávkami z nájmu bytů
II. pověřuje
pí tajemnici k dopracování znění Pravidel pro nakládání s pohledávkami z nájmu bytů na základě
základního návrhu s právním zástupcem města.

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.9.1.:
rada města
schvaluje
Pravidla Rady města Vyšší Brod k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení
parkovacího místa na území města Vyšší Brod pro
občany vlastnící průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Hlasování o schválení pravidel:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Kulík 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Dětská skupina – návrh přihlášky
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.10.1.:
rada města
schvaluje
formulář závazné přihlášky do Dětské skupiny
města Vyšší Brod.
Hlasování o přihlášce:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Studie vestavby ZUŠ a knihovny
do objektu č.p. 194
Rada města
bere na vědomí
studii vestavby základní umělecké školy a městské knihovny do objektu bývalé školy v č.p. 194
vypracované p. Radkem Ježkem, DIS, Kaplice.
K bodu č. 12 Projektová dokumentace na stavbu Úpravna vody, doplnění membrán Vyšší
Brod
Rada města
bere na vědomí
projektovou dokumentaci na stavbu úpravna
vody, doplnění membrán. Projektová dokumentace bude projednána s projektantem dne 7. 11.
na osobní schůzce.
K bodu č. 13 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č.7/13 na část pozemku p.č. 1718/1
v k.ú.Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.13.1.:
rada města
schvaluje
v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem části pozemku KN p.č.1718/1 o výměře 40

| 5

m2 v k. ú. Vyšší Brod. Pozemek KN p.č. 1718/1 je
ve vlastnictví města Vyšší Brod a je zapsán na LV
č. 10001 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Vyšší Brod
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov.
Hlasování o pronájmu:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Výpověď z nájemní smlouvy
č.13/18
Rada města
bere na vědomí
výpověď z nájemní smlouvy č.13/18 podanou
dohodou k 31.12.2019.
K bodu č. 16 Vyjádření k záměru prodeje části
pozemku KN p.č. 2216/2 v k.ú. Bolechy.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.16.1.:
rada města
konstatuje,
že prodeji části pozemku parc. č. 2216/2 v k.ú. Bolechy nebrání zájem města či jiný veřejný zájem.
K bodu č. 17 Souhlasné stanovisko k žádosti
o souhlas se stavebním záměrem novostavby
rodinného domu na st. parcele č.192/2 v k.ú.
Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.17.1.:
rada města
souhlasí
se stavebním záměrem novostavby rodinného
domu na stavební parcele č. 192/2 v k.ú. Vyšší
Brod bez dalších připomínek.
Hlasování o souhlasu:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Porušení podmínek kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 1194/18 a 1715/22
v k.ú. Vyšší Brod
Bod byl projednán
K bodu č. 20 Doplnění strategického plánu
města
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.20.1.:
rada města
doporučuje
ZM schválit doplnění Strategického plánu města Vyšší Brod na období 2016 –2020 o realizaci
výstavby bytového domu, přístavby objektu MŠ,
vestavby knihovny a ZUŠ do objektu č.p. 194,
modernizaci úpravny vody Vyšší Brod a pokračování v revitalizaci panelových domů čp. 275, 263
a 315.
Hlasování o doplnění:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 21 Návrh podmínek pro přidělování
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dotací na domácí čističky odpadních vod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.21.1.:
rada města
I. souhlasí
s návrhem základních podmínek pro přidělování
dotací na domácí čističky odpadních vod.

I. pověřuje
starostu jednáním se společností Agrowald, s. r.
o., o odkupu pozemkům v místní části Těchoraz
a o pronájmu pozemků na střelnici Vyšší Brod.
II. schvaluje
zřízení EUR účtu u Oberbank, nám. I. P. Pavlova 5,12000 Praha, IČO: 26080222

II. doporučuje
zařadit do rozpočtu na rok 2020 prostředky
na dotace na domácí ČOV ve výši 200.000, – Kč

Hlasování o pověření:
PRO: Zálešák, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Straka

Hlasování o souhlasu a doporučení:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0

Hlasování o zřízení EUR účtu:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 22 Zápis do kroniky města za rok
2015
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.22.1.:
rada města
ukládá
upravit zápis kroniky 2015.
Hlasování o opravě zápisu do kroniky:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 23 Nájemní smlouva s Úřadem práce
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.23.1.:
rada města
schvaluje
znění a uzavření nájemní smlouvy na část objektu č. p. 200 umístěné na pozemku p. č. st. 266/1
v k. ú. Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru
250, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 00246191 a Úřadem
práce České republiky – krajská pobočka České
Budějovice, Klavíková 1570/7, 370 0 4 České Budějovice, IČO: 72496991 na dobu určitou do 31.
12. 2019
Hlasování o pronájmu:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 24 Ocenění nejlepší posádky Plavby
kuriózních plavidel 2019
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.24.1.:
rada města
schvaluje
vyplacení finanční výhry ve výši 20.000 Kč výhercům Plavby kuriózních plavidle 2019, spolku
Lipen, z. s., Lipno nad Vltavou 37, IČO: 22827889
Hlasování o vyplacení:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 				
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 25 Různé
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2019.19.25.1., 2019.19.25.2.:
rada města

Nepřijatá usnesení
z 19. schůze Rady města Vyšší Brod konané
dne 6. 11. 2019
K bodu č. 9 Pravidla pro vydávání souhlasu
k vyhrazení parkovacího místa pro držitele
průkazu ZTP a ZTP/
Hlasování o žádosti žadatelky:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková
ZDRŽEL SE: Kulík NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Hlasování o žádosti žadatele:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Vidlák, Voráčková
ZDRŽEL SE: Kulík NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 14 Záměr pronájmu pozemku části
KN 782/2 v k. ú. Hrudkov
Hlasování o záměru pronájmu:
PRO: Zálešák, Straka
PROTI: Kulík, Vidlák, Voráčková
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 18 Žádost o souhlas se stavbou parkovacích míst za objektem č. p. 67, Náměstí,
Vyšší Brod
Hlasování o souhlasu:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Kulík, Vidlák, Voráčková
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
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 17. 12. 2019
v 17:30 hod.

Prodej parkovacích karet
na rok 2020
P

Rodinné domy s téměř nulovou
spotřebou energie
– od ledna 2020 povinně
Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat
o stavební povolení, musí počítat s tím,
že ho získá pouze v případě, když jím
přiložená projektová dokumentace bude
splňovat požadavky pro budovu s téměř
nulovou spotřebou energie.
Co je to „téměř nulová spotřeba energie“?
Jedná se o budovu s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je
ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných
zdrojů. Definice vychází z evropské legislativy a je záměrně velmi obecná, aby umožnila
členským státům nastavení vlastních kritérií
tak, aby byly pro jednotlivé státy schůdné a co
nejefektivnější.
Jaké jsou tedy nároky dle českých podmínek?
Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřísnění požadavku na obálku budovy a zároveň je kladen důraz na dobře regulovatelné systémy vytápění, větrání i osvětlení s vysokou účinností.
Co se týče obálky budovy, nedochází k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní novostavby jsou již navrhovány na takové úrovni, že
bez problémů nové požadavky splní. Standardem je dostatečné zateplení konstrukce obvodových stěn, podlah a střech a u výplní otvorů
použití izolačních trojskel. Problém však může
nastat u nekvalitních developerských projektů, které se snaží postavit stavbu co nejlevněji.
Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou technické systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy
teplé vody a třeba i řízeného větrání. Zde je
na jednu stranu tlak na využití obnovitelných
zdrojů energie, např. tepelného čerpadla,
kotle na biomasu nebo solárního systému,
ale na druhou stranu splní kritéria i dobře zateplená budova, která vytápí a ohřívá vodu
plynovým kondenzačním kotlem. Stejně jako
plyn, ani elektřina mezi obnovitelné zdroje
nepatří. Nízké pořizovací náklady na elektro-

kotel a na boiler na ohřev teplé vody jsou pro
mnohé investory finančně zajímavé a absence
komínu navozuje dojem absence škodlivých
emisí. Opak je však pravdou. Výrobu elektrické energie v ČR zajišťují především fosilní
zdroje (cca 55 %), a když se započítají ztráty
v rozvodných sítích, tak je vytápění elektřinou
považováno za zdroj nejméně ekologický. Aby
investor splnil požadavky vyhlášky, volil doposud k elektřině další zdroj vytápění, nejčastěji
kamna na dřevo. Od nového roku tato kombinace možná nebude.
Je nutné řízené větrání?
Další oblastí, která je často zmiňována, je instalace řízeného větrání s rekuperací. Pořízení
tohoto systému do nového domu není nutné,
nicméně přispívá k úspoře energie (může napomoci ke splnění podmínek) a ke zlepšení
kvality vnitřního prostředí.
V ECČB poradí zdarma a nezávisle
Pokud řešíte otázku výstavby nového domu,
můžete využít bezplatného a nezávislého poradenství v poradenském středisku Energy
Centre České Budějovice (ECČB). Tato poradna
funguje již více než 20 let a je financována
Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími
granty. Kromě výstavby domů poskytuje informace o rekonstrukci domů, využívání obnovitelných zdrojů, vytápění, úsporách energie,
vyúčtování tepla a vody, PENB a dalších souvisejících tématech. Poradenství je poskytováno formou osobních konzultací (je dobré se
dopředu objednat), písemného poradenství
(nejčastěji e-mailem přes portál
www.mpo-efekt.cz) nebo telefonicky.
Kontakt: www.eccb.cz, tel.: 387 312 580,
mobil: 773 124 580, bezplatná linka (zázn.):
800 38 38 38, eccb@eccb.cz.

ro rok 2020 budou parkovací karty platné
pro parkování na placených parkovištích
města Vyšší Brod vydávány následovně:
určených pro parkování na časově omezenou
dobu (max. 90 min) na placených parkovištích
města:
• v ceně 100 Kč pro občany s trvalým bydlištěm v katastru města Vyšší Brod
• v ceně 500 Kč pro ostatní občany ČR
• s platností pro období od 1.1. do 31.12. 2020
• v ýdej zajišťuje Městská policie Vyšší Brod na
služebně u ulici Míru 194, Vyšší Brod (spodní
budova Městského úřadu) v době:
• 4. 12. 2019 – 29. 1. 2020 každou středu od
15.00 hod. do 17.00 hod.
– po uvedené době pouze po dohodě se
strážníky na tel: 724 336 986
• potřebné doklady :
– OTP (TP) vozidla, pro které žádáte
vystavení karty
– OP majitele (uživatele) vozidla
• výše stanovený poplatek
Upozornění pro řidiče.
Dále chceme požádat v nadcházejícím zimním období o co největší spolupráci obyvatel
města – řidičů při odklízení sněhu na problematických místech ve městě, aby nedocházelo k zpoždění úklidu komunikací ve městě
špatně parkujícími vozidly.
Městská policie vám přeje klidné svátky vánoční a vše dobré do nového roku 2020. 

Pozvánka
Zveme všechny rodiče a přátele školy
na Den otevřených dveří u příležitosti
tradičních

Vánočních dílen,
které se budou konat v prostorách
základní školy,
a to ve čtvrtek 19. prosince
od 9 do 11 hodin.
Přijďte se podívat, jak děti společně
pracují a jaké krásné věci dokážou
vytvořit!
rsch
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Z činnosti SDH a JSDHO Vyšší Brod
V

ážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností dobrovolných hasičů v našem městečku. Přistoupím k aktivitám občanského sdružení SDH. Od posledního článku
uteklo mnoho vody, proto tato stať bude maličko obsáhlejší.

Dne 25. 5. jsme pomáhali na Dětském dni, který se konal v areálu bývalého motokrosu. Zajistili jsme zázemí. Z městského lesa jsme vytáhli
dvě vlastnoručně pokácené souše a z nich připravili ohně pro pečení špekáčků. Občerstvení
zajistilo město a myslím, že letos nikdo neremcal. Za pomoc s přiblížením soušek děkujeme panu Boledovičovi, který se k nám úplnou
náhodou a bez nátlaku přidal. Abych nepsal
jen o tom, že jsme se zase zdržovali jen u jídla,
musím ještě dodat, že naše cisterny a proudnice také nezahálely a děti si s námi mohly proudem vody poshazovat dřevené kuželky.
Víkend to byl opravdu nabitý. Ihned po Dětském dni jsme svlažili naše těla i hrdla při již tradiční hasičské akci, kdy s hasiči z Bad Leonfeldenu a Horní Stropnice jezdíme po Stříbropěnné Řece Jihu z Vyššího Brodu do Rožmberka
nad Vltavou. Lodičky nám zdarma vypůjčila
firma Inge. Chci za nás za všechny poděkovat
rodině Pavelcově za vstřícný přístup při konání
plavby. Když jsme vstoupili opět na souš a ocitli se v naší zbrojnici, museli jsme samozřejmě oslavit nulové ztráty na mužstvu i ženstvu
a počastovali se gulášem, krkovicí, klobásami
a dobrým pitím. Ti, kteří již dovršili požehnaného věku osmnácti let, se mohli napájet točeným pivem a zbytek limonádou.
Dalším zaměstnání se pro nás stala Holinkiáda.
Jednalo se o den plný her, který dostaly pod
patronát nám všem známé Dravé saně. Společně jsme Holinkiádu spáchali 8. 6. Na této
kratochvíli jsme zaujali dvě stanoviště. Plánovali jsme ještě předvést tradičně ukázku
vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel, ale bohužel se nám z provozních důvodů nepodařilo exhibici zajistit. I tak ale naši
chlapci a chlapi pomohli dobré věci. Spoluprá-

ce s městem i s dračicemi je pro nás samozřejmá a obzvlášť, když z ní plyne radost pro děti.
Více o akci moc hezky napsala Lucka Jarošová
ve Vyšebrodském zpravodaji v červencově-srpnovém čísle.
Po loňské odmlce, která vznikla z několika důvodů, jsme letos 15.6. uspořádali hasičskou
soutěž se zažitým a důstojným názvem O Štít
města Vyššího Brodu. Děkujeme městu, které
nám ochotně zajistilo úpravu Starého hřiště
na Těchorazi, kde se soutěž konává. Naše technické služby na ploše posekaly a sebraly trávu.
Soutěží se ve dvou kolech v požárním útoku
na tři proudy. Letošního ročníku se zúčastnila
čtyři družstva, která vypíši podle konečného
pořadí umístění: 1. Velešín, 2. Loučovice, 3. Vyšší
Brod, 4. Přední Výtoň. Za organizací a zajištění
takové soutěže, byť se to nezdá, stojí spousta
práce našich členů a vlastně se dá soutěž považovat za takový malý hasičský svátek. Podle toho musí soutěž probíhat a všechno musí klapat.
Opovažuji se tvrdit, že se nám akce povedla.
Děkuji všem lidem, co na ní pracovali i těm, co
soutěžili. Ještě bych popsal krátce hlavní trofej. Štít města Vyššího Brodu je putovní trofej
vyřezaná ze dřeva a připomíná pavézu s heraldickým symbolem Vyššího Brodu na podstavci tvaru nízkého komolého nepravidelného
jehlanu. Každý rok na podstavec umístíme štítek s ročníkem a názvem družstva vítěze. Letos
trofej poprvé putovala k hasičům do Velešína.
Naši chlapi se zúčastnili 24. 6. Dne s Integrovaným záchranným systémem. Jedná se o užitečné akce, které působí výchovně i osvětově
na veřejnost a zároveň slouží pro nás jako příprava na případnou skutečnou mimořádnou
událost. Kdybychom se nezúčastnili takových
záležitostí, hodně z nás by si třeba nevyzkoušelo hašení hořícího automobilu. K tomu při
popisované události ve vyšším Brodě nedošlo,
ale uvedl jsem jej jako příklad. Při této příležitosti spolupracovaly složky IZS (Hasiči, Policie
ČR, Zdravotní záchranná služba a Český červený kříž) s dětmi a zaměstnanci základní školy.
Do taktického cvičení jsou tedy zapojeni všich-

ni a pro všechny mají nabyté poznatky význam.
Ve škole se tentokrát jednalo o simulaci úniku
nebezpečné látky a vyhledávání pohřešovaných osob. Po ukončení cvičení byla dětem
předvedena výzbroj a výstroj složek IZS.
Dále jsme soutěžili v požárním útoku na hasičské soutěži v Přední Výtoni. Stalo se tak 10.8.
Čas jsme úplně špatný neměli. Bohužel ale došlo k chybě u mašiny a naše družstvo schytalo
diskvalifikaci. Škoda. Jsou ve světě ale i horší
věci. Co jsme promeškali na soutěži, dohnali
jsme na večerní zábavě ve výtoňské zbrojnici.
Jako hasiči se musíme i odměnit. Proto jsme
vyrazili na výlet. 21. a 22. září nám počasí přálo.
Exkurze do muzea hasičského hnutí v Přibyslavi se vydařila. Samotná Přibyslav je příjemným
místem na krátkou procházku po historickém
jádru města. Po návštěvě muzea v zámečku
jsme poobědvali v restauraci U Kubínů na náměstí a poté vyrazili do pivovaru Dalešice.
Onen pivovárek se proslavil zejména ve filmovém zpracování románu Bohumila Hrabala Postřižiny. Ačkoliv děj příběhu se, myslím, odehrává v nymburském pivovaru, malebná podoba
Dalešic, Počátek a jiných míst Vysočiny zavedly
filmaře v čele s panem Menzelem právě sem.
Pochopili jsme, co si pan Menzl na místním
koloritu zamiloval. Po velice plodné a přínosné
exkurzi v pivovaru jsme se odebrali k ubytování
ve staré chalupě pana Doležela. Nechtěl jsem
v tomto odstavci nikomu dělat reklamu, ale ještě musím zmínit rodinu Pavelcovu, která nám
bezplatně poskytnula na cestování autobus
z firmy Inge tour. Panu a paní Pavelcovým bych
chtěl obzvláště poděkovat za sebe i celý sbor.
Stručně ještě dodám, že jsme se účastnili
dalších akcí.
28. 9. jsme se zúčastnili posezení s přízeřskými
a loučovickými hasiči.
18. 10. jsme byli nápomocni při zajištění a organizaci Lampionového průvodu se stezkou
odvahy a o dva dny později naše jednotka provedla zakropení krokusů vysázených občany
v městském parku.
Co budeme letos ještě dělat, uvidíme. Připravíme se na Betlémské světlo. Po vánočních svátcích začneme pracovat na přípravě hasičského
plesu. Měl by se konat 22. 2. 2020. To ale ještě
musíme všechno domluvit a zařídit.
Na konec Vás seznámím se statistikou výjezdů
vyšebrodské jednotky.
Aktuální součtová tabulka JSDH Vyšší Brod
období: 1. 1. 2019 – 25. 10. 2019
Druh události
počet  celkový čas
Dopravní nehoda silniční 20 
36:16
Ostatní pomoc
9
5:41
Požár
10 
14:33
Technická pomoc
31 
22:50
CELKEM ZA JEDNOTKU
70 
79:20
Tak zase někdy nashledanou! 
Honza Poláček,
starosta SDH a velitel družstva
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Základní umělecká škola informuje

Prodej
vánočních
ryb

Ohlédnutí:
19. října se účastnila Ema Mičanová (zpěv ze
třídy Ivy Voráčkové) celostátní Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kde získala v ohromné
konkurenci krásné třetí místo. Gratulujeme.
Základní umělecká škola uspořádala k 30. výročí Sametové revoluce řadu koncertů (13. 11.
výchovné koncerty pro žáky ZŠ, 14.11. koncert
v kině ve Vyšším Brodě, 17. 11. společný koncert dechových orchestrů ZUŠ Kaplice a ZUŠ
Český Krumlov v Kulturním domě v Kaplici,
18. 11. koncert v sále školy v Kaplici). Na koncertech se podíleli žáci všech oborů ZUŠ – hudební, výtvarný i dramatický, kulturní instituce a příznivci školy. Vznikly tak multimediální
projekty s kulisami, hudbou a projekcí. Hlavními cíli bylo upozornit na dvě věci: NEZAPOMÍNEJ – jako podpora národní a kulturně historické identity, a poukázání na fakt, že zapomnění a neznalost může vést ke zbytečnému
opakování chyb a vracení se na špatné cesty.
ODPOUŠTĚJ – jako prostor pro reflexi a osob-

BERNARDINUM s.r.o.
Klášter Vyšší Brod

od 21. – 23. 12. 2019
ní růst každé lidské bytosti. Přeji si, aby právě
v těchto dvou věcech jsme se zdokonalovali
a nacházeli tak společně cesty dobré.

u fary na náměstí
Široký sortiment
Možnost zpracování
dle přání zákazníka

Ve Vyšším Brodě patří speciální poděkování za přípravu projekce k událostem Sametové revoluce Romaně Ouředníkové a Martině
Mičanové, za dramaturgii a zvuk Vladislavu
Čížkovi a dobré nápady Ditě Kaiserové.
Připravujeme:
1. 12. od 17.00 Jihočeský violoncellový
orchestr – J. Hradec, Fakulta managmentu
4. 12. od 17.00 Adventní koncert mladých
muzikantů, Kostel sv. apoštolů Šimona a Judy
Brloh
7. 12. od 14.00 Vystoupení žáků Hudebních
hrátek – Malšín
8. 12. od 15.00 Adventní koncert mladých
muzikantů, kostel sv. Mikuláše Soběnov
11. 12. od 16.30 Vánoční koncert – v ZUŠ
11. 12. od 18.00 Česko zpívá koledy
– V. Brod, náměstí
14. 12. od 19.00 Smyčcový soubor jako host
na koncertu Medvíďat – Č.Krumlov, divadlo
19. 12. od 17.00 Vánoční zpívánky V. Brod
– sklepy vyšebrodského kláštera
22. 12. od 15.30 Koncert – flétnový soubor
– Pohoří na Šumavě 
Další informace na www.zuskaplice.cz
Za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

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

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. 
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Čtenářský koutek
Vážení čtenáři,
přicházím k Vám s poslední nabídkou knižních novinek v tomto roce. Doufám, že Vás
nabídka knih i knihovních akcí během roku
potěšila a bude Vás těšit i nadále. Tento rok
pomalu končí a já bych Vám ráda popřála
v tom novém spoustu příjemných chvil nejen v kruhu rodinném. Užívejte proto své
dny v klidu, v pohodě a v harmonii. Pokud
k tomu všemu přispěje i dobrá kniha či příjemná setkání, budu ráda.
Vše dobré do nového roku
Vám všem přeje R. Ouředníková

komiksy pro děti:
Pearson Luke – Hilda a král hory
Budiž vám varováním i nový příběh s Hildou,
kterou jsme opustili ve chvíli, kdy sama přestala být člověkem. Netroufáme si prozrazovat
víc než to, že vás čeká magické dobrodružství.
Čech Pavel – O Červenáčkovi
V tomto příběhu čelí Rychlé šípy největší výzvě, s jakou se kdy setkaly.
Šinkovský Martin – Trikolora
Listopad 1989. Jak společenské kotrmelce
a dobu plnou elektrizujícího napětí i prvních
svobodných nádechů po mnoha letech vnímá
parta desetiletých dětí?
Kukkonen Janne – Lapka: Poklad tří králů
Mladá dívka mezi zlodějíčky? Lapka Lili je ale
rozhodně na svém místě – je fikaná, obratná
a nebojí se ničeho a nikoho.
Rufledt Hubertus – Alisik
Napínavý i romantický komiks pokračuje.
Flash : Bezhlavý úprk
Flash : Rychlost temnoty
pohádky a příběhy:
Danovski Sonja – Půlnoční kocourek
Kniha vypráví dojemný příběh o dobrém skutku, odměně a přátelství.
Lebeda Jan – Medovníček, Medulka
a panenka Rózinka
Gough Julian – Brumla a Remcík
Další dobrodružství dvou kamarádů, medvědice a zajíce, tentokrát s názvem „Spící vetřelec“.
Pearceová Philippa – Tomova půlnoční
zahrada
Tom má trávit léto u tety a strýčka, a tak se
smiřuje s tím, že ho čekají týdny plné nudy.
Jenže…
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Parvela Timo – Kepler62
Závěrečná část vesmírného putování z budoucnosti.
Dahl Roald – Karlík a velký skleněný výtah
Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu je tady!
Radoměřská Terezie – Vánoce pro kočku
Třiadvacet adventních pohádek a jeden
opravdový vánoční příběh.
Weaver Smith Sherry – Vlk a štít
Dobrodružství se svatým Patrikem.
Holland Sara – Everless
V království Sempera se platí časem. Jules kdysi na Everless žila, musela však kvůli tragédii
utéct. Jenže otec teď umírá, a pokud pro něj
chce získat nějaký čas, musí se vrátit do honosného sídla Gerlingů, kde na ni nečeká jen
dávná minulost, ale i tíživé tajemství.
pro dospělé:
Jansa Pavel – Dívka, která lhala
Postarší vědec umírá a jeho dcera se obrací
na soukromého detektiva, aby smrt objasnil.
Niedl František – Inspektor s velkým ptákem
Inspektor Prévit souhlasí s tím, že se stane volavkou a přiláká na sebe ty, kteří jsou přesvědčeni, že má u sebe něco, co se nemělo nikdy
objevit na veřejnosti.
Deaver Jeffery – Hra na nikdy
Colter Shaw se živí jako lovec odměn. Ocitá se
ale uprostřed zběsilé hry a snad i právě proto si příliš pozdě uvědomí, že i z něj se stala
kořist.
Penny Louise – Vražedný chlad
V Three Pines se zase vraždí. A dokonce o Vánocích. Tentokrát se obětí stala zlá, sobecká,
panovačná CC de Poitiers, která si v malebné

kanadské vísce koupila „prokletý dům“. Zdá
se, že její smrti nelituje vůbec nikdo včetně
nejbližší rodiny a že důvod zabít ji měl tady
snad každý.
Adler Olsen Jussi – Malé pikantní vraždy
Tři detektivní povídky z pera známého autora.
Mayne Andrew – Teorie vraždy
Bioinformatik a lovec sériových vrahů Theo
Cray dostane od FBI neoficiální nabídku vyšetřit podivnou dvojnásobnou vraždu.
Tudor C. J. – Jáma
Joe se nikdy nechtěl vrátit do rodného Arnhillu. Ne potom, co zažil se svou partou: šikanu, zradu, sebevraždu. Ne potom, co zmizela
jeho sestra Annie. Ne potom, co přišel o rodiče. Ale Joe nemá na vybranou.
Bryndza Robert – Kanibal z Nine Elms
Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce dokončit započatou práci… A tak se
i Kate musí vrátit k vyšetřování, aby dokončila
tu svoji – chytit dalšího sériového vraha.
Paris B.A. – Za zavřenými dveřmi
Dokonalé manželství, nebo dokonalá lež?
Moriarty Liane – Úplně cizí lidé
Noví návštěvníci se scházejí na desetidenním
léčebném pobytu v luxusních lázních uprostřed pustiny. Našich devět nových hostů
hned po příjezdu zjišťuje, že některé zdejší
léčebné postupy jsou přinejmenším hodně
netradiční.
Benzoni Juliette – Burgundský démant
Poklad burgundského vévody Karla Smělého vtahuje Alda Morosiniho a jeho „gang“
do úžasných dobrodružství v Paříži, Franche–
Comté i Švýcarsku. Poté, co vypátral vévodovy
rubíny zvané „Tři bratři“, vydává se náš hrdina
hledat i jeho velký modravý diamant zvaný
„Burgundský démant“.

Backman Fredrik – Životní terno
Autor umí mistrně vylíčit lidské pochyby
a vnitřní démony, aniž ztrácí smysl pro humor.
Toto vyprávění je mnohem smutnější než třeba Dickensova Vánoční koleda, ale i zde najdeme naději a možnost všechno napravit – i když
za velmi vysokou cenu.

Knižní tipy:

Zibura Ladislav – Prázdniny v Evropě
Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.
Vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evropou. 

Di Fulvio Luca – Sen, který se naplnil
Dechberoucí příběh, v němž navzdory temné stránce plné násilí, prostituce a drog vítězí
láska, lidská důstojnost, právo na sebeurčení
a lidská pospolitost.
Vareilleová Marie – Někdy je hezké, že mě
miluješ
Chloé a Constance jsou výborné kamarádky, i když jsou každá úplně jiná. Co ale mají
společné, je láska ke knihám, rodinné kořeny
v Marinzaku a žalostný milostný život.

Cimický Jan – Blanický rytíř
Román je naplněn vzpomínáním a prožitky
člověka, který se snaží porozumět světu a jeho
vlastní život se přitom dramaticky změní.
Sansom C.J. – Země mrtvých nadějí
Detektivní román z tudorovské doby.
Vondruška Vlastimil – Mstitel z Jenštejna
Vácha Dalibor – Za svobodu
Román o československých legiích ve Francii.
Poncarová Jana – Eugenie
Román je inspirovaný skutečnými osudy Eugenie Egertové Janečkové a plzeňského hotelu Continental.
Klečka Jiří – Pět ročních období
Příběh Filipa začíná tam, kde jiné životní příběhy končí. Stojí s pětiletou dcerou nad hrobem své ženy Sylvie, která mu byla vším.
Tokarczuková Olga – Svůj vůz i pluh veď
přes kosti mrtvých
Nový román Olgy Tokarczukové by bylo možno označit jako „morální thriller“.
Svěrák Jan – Bohemia
Začíná nové milénium a nadějný český režisér
Ivan se srdcem floutka, rodinou na krku a hlavou v oblacích sní o tom natočit film v Hollywoodu.

Pozvánka
Ráda bych Vás pozvala na třídílný cyklus
historických přednášek s názvem
Po stopách archeologických památek
Českokrumlovska.
Jednotlivě nás
provede Mgr. Martin Nechvíle.

Martin–Lugard Agnés – Kapka štěstí
ke kávě
Hortense žije v Paříži a je vášnivou učitelkou
tance. Veškerý svůj čas tráví v tanečním studiu
a také v malém podkrovním bytě, kde prožívá
velmi intenzivní románek s ženatým mužem.
Domnívá se, že je šťastná, až do chvíle, kdy jí
osud přichystá klopýtnutí.

leden 2020 – 1. část – Boleticko
únor 2020 – 2. část – Zátoň a Malšín
březen 2020 – 3. část – Vítkův Kámen
a Hausberk u Perneka 

Kröhnová Julia – Módní salon: Sny o lásce
a svobodě
Jedno století, tři ženy a velký sen – sen o sametu a hedvábí, o svobodě a lásce. Zlatá dvacátá léta dvacátého století.
Pro zajímavost:
Martin Eduard – Ježíšek podává ruku
Drobné příběhy o Vánocích z rozmanitých
úhlů pohledu. Eduard Martin je noblesním vypravěčem: miluje lidské rozhovory, poznal sílu
vyřčeného slova a předává ji dál.
Jones Dan – Rytíři Templu
Známý britský historik Dan Jones mapuje několik staletí dlouhou historii slavného mnišského řádu, který přesáhl hranice středověké
Evropy, a zbavuje ho nálepky sekty zahalené
rouškou tajemství.
Vojtášek Filip – Pod palbou hloubkařů
Útoky amerických a britských stíhacích letounů na pozemní cíle v českých zemích v letech
1944–1945.
Petráš Karel – Krajem šumavských lad
Kniha o historii, přírodě a lidech ze šumavských Lad.

Prosincové
adventní čtení
Adventní čtení je pro všechny, děti
i dospělé, kteří chtějí společně strávit čas
adventu v přítomnosti přátel a nad stránkami knihy. Vánoční atmosféru provoní
punč s perníčky a zpříjemní mluvené
slovo. Jste srdečně zváni do knihovny
v pondělí 23. prosince v 17 hodin.

Rande naslepo
ale s knihou, si zkusilo 40 odvážných
čtenářů. Někdy se vyvedlo, někdy ne.
Tři stateční za svou odvahu obdrží malou
pozornost. Všem děkuji, že se nezalekli
a zkusili novou věc. 

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Odbor kultury a cestovního ruchu města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571, Datum vydání: 27. 11. 2019
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová; Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk:Typodesign, s.r.o. , Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný
za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně (7x nákladem 1020 ks, 4x nákladem 1110 ks). Foto na titulní straně: Archiv OKCR Vyšší Brod
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Co se povedlo a dál daří…
J

elikož se blíží konec roku 2019, je čas se ohlédnout. Letošní rok se nesl ve znamení velkých investic a oprav. Ale podařily se i další realizace, které nejsou tolik
vidět nebo nejsou svým rozsahem tak velké, ale mají svůj smysl a přispívají k většímu komfortu a lepšímu žití. Novinky tohoto roku se netýkají jen staveb a veřejných
prostranství. Od ledna například mohou občané lépe nahlédnout do hospodaření
města díky registru smluv, k němuž město netlačil žádný zákon, ale z vlastní vůle rada
města rozhodla, že budou zveřejňovány všechny hospodářské smlouvy s hodnotou
nad 50 tis. Kč.
V následující fotogalerii si můžete připomenout, co se v roce 2019 povedlo, ať už jsou
to nové stavby, opravy památek nebo obnova infrastruktury. 
Jan Straka
místostarosta

Foto: archiv OKCR

Pokračujeme s opravou křížové cesty, letos
VII. a VIII. zastavením za 120 tis. Kč. Získali
jsme dotaci od Ministerstva kultury 75 tis. Kč.

V druhé polovině roku jsme připravili prostory pro dětskou skupinu.
18. 11. proběhl zápis. Na zařízení i provoz má město přislíbenou dotaci.

1,4 mil. Kč investovalo město do opravy rozvodů vody
ve Studánkách.

Oprava fasád a výměna oken
na staré škole se povedla.
S pětimiliónovou investicí
pomohla dotace Ministerstva
kultury téměř 1,8 mil. Kč.

Výměny všech vchodových dveří se dočkala budova
domova s pečovatelskou službou.
12 |

Pro lepší schůdnost přibylo zábradlí v parku.

Největší investicí je smuteční síň, stavba stále probíhá. Léta se po nové volalo. Pokračujeme v projektu minulého zastupitelstva,
který odstartoval schválením projektové dokumentace v roce 2016. Rozpočtováno je téměř 16 mil. Kč.:

„Nový“ pavilon ZŠ má od léta zateplený spojovací krček a vyměněna
okna, celkem za víc jak 2,5 mil.

Je zateplen další bytový dům města. Zateplit zbývají už jen dva,
které jsou v plánu v roce 2020.

Nový chodník a zábradlí na sídlišti.

Úprava zeleně. Na podzim provedli odborníci úpravu prostoru
před městským úřadem. Upravili a osázeli i náves v Těchorazi.
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Co možná
nevíte o íčku
V

šichni kolem nás bilancují, hodnotí rok
2019, tak jsme si řekli, že to zkusíme také.
Zjistila jsem, že mnoho z Vás si představuje, že
v Infocentru a na odboru kultury a CR se zejména kopíruje a semtam se zorganizuje nějaká akce. Kromě zmiňovaného také vyvěšujeme
plakáty a hlásíme rozhlasem a posíláme informační sms. Do naší práce také patří podávání
žádostí o dotace. V letošním roce jsme podali
žádost o dotaci z programu Podpora kultury
a získali jsme ji ve výši 20.000 Kč na klášterní
koncerty. Dále pak na akci Jižní Čechy, hostem
v Linci ve výši 40.000 Kč. A v prosinci bude
vyplacen příspěvek od Skupiny ČEZ ve výši
15.000 Kč na Rozsvícení vánočního stromu. dále pak zpracovávání hromady statistik, výkazů,
podkladů pro centrálu cestovního ruchu a destinační oblast, zpracování reklamních textů
a materiálů, focení akcí, ale i promofotek. Také
se staráme o Vyšebrodský zpravodaj a videozpravodaj. To zahrnuje nejenom diskuze nad
došlými články, ale především jejich psaní, komunikaci se všemi zaujatými stranami (dopisovatelé, zástupci města, občané, grafik, tiskárna,
příprava reportáží, natáčení samotné…). Nedílnou součástí naší práce je také propagace
města mimo Vyšší Brod. To řešíme aktivní účastí na veletrzích cestovního ruchu, kde trávíme
na nohou 10 – 12 hodin denně ve stánku, kde
poskytujeme informace návštěvníkům a snažíme se je nalákat do našeho města na dovolenou. Také tam sjednáváme některé „obchody“
tzn. partnerství s jinými organizacemi, např.
s CK, které k nám přivážejí turisty.

Mnozí z Vás se zúčastňují akcí, které pořádáme
sami. Nejsou započítány ostatní, kde fungujeme jako spoluorganizátor. Za rok 2019 jich
bylo 51 a to je průměrně 1 akce týdně. Některé z nich jsou méně náročné jako třeba dětské divadelní představení tj. pouze objednání
představení, technická příprava kina, vytvoření plakátu a jiná propagace, prodej vstupenek
a samozřejmá je přítomnost po celou dobu,
kdy zde soubor je a to je cca 2 hod před představením a cca 1 hod po. Pouť a Plavidla patří
k organizačně nejnáročnějším akcím, na nich
trávíme i několik týdnů času. Při plánování letních koncertů se snažíme vybírat atraktivní interprety, kteří jsou pro nás finančně dostupní
a domníváme se, že se Vám budou líbit. Mnozí
z Vás vědí, že také úzce spolupracujeme se Základní školou a také se ZUŠ.
Další velkou kapitolou je samotné infocentrum. Kolegyně Kubíčková zde také kopíruje
občanům různosti, ale hlavně se stará o turisty,
kteří navštívili naše město a chtějí se dozvědět vše. Chtějí si odnést vše, i to, co nemáme.
Někdy chtějí i smlouvat o cenách. Chtějí informace – možné i nemožné. V Infocentru se také
řeší problémy občanů, které se kultury vůbec
netýkají a měli by je řešit odbory, kterých se to
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přímo týká. My se je snažíme vždy nasměrovat
na konkrétní místo, kde mohou svůj problém
řešit. Jsme sice infocentrum, ale nevíme zde
všechno.
A protože sezení neprospívá zdraví, chodíme
i do terénu. Naší povinností je pravidelně procházet turistické stezky, uklízet tam, mýt informační tabule, kontrolovat jejich celkový
stav, zajišťovat opravy, doplňovat cedule, které
se někomu hodily atd. při přípravě či úklidu
po akcích jsme už nanosili tolik pivních setů,
že to nedokážeme ani spočítat. Takže se nevyhýbáme ani troše tělocviku.

99,7%. A to je celkem fajn výsledek. Co říkáte?
Další kontroly bývají v ročním intervalu a nemusí být tak důkladné, někdy jsou hlášené,
jindy ne.

Kontroluje nás vůbec někdo? Ano, jistě. Naši
práci kontrolujete zejména Vy, občané, pak
pochopitelně vedení města, naši nadřízení. Také zastupitelé města. Dále pak finanční odbor,
abychom nepřeskočili rozpočet, který máme
schválený. A pak nestranné organizace, kterými jsme členy. Jedná se zejména o Asociaci
turistických a informačních center, která je celorepubliková.

A teď trošku statistiky, o které již byla řeč:
Počet turistů, kteří prošli Infocentrem:
14 000
Počet zorganizovaných akcí: cca 50
Počet kopií, které jsme za rok udělali:
40 000ks
Počet židlí a pivních setů, které jsme ručně
přenesli: nepočítaně J

Z členství pro nás plynou výhody (školení
za symbolické ceny, zasílání novinek ze světa
zákonů a vyhlášek apod.), ale jsme jimi též velmi důkladně kontrolováni. Pravidelně (1x za 2
roky) vysílají nenahlášené kontroly tzv. mystery shopping. Kdo nezná, tak to probíhá tak, že
do Infocentra přijde pár či rodina a chovají se
stejně jako každý turista, ale všímají si všeho
– komunikace, způsobu vyjadřování, množství
informací, označení íčka, oblečení obsluhujícího personálu, jejich zdvořilosti apod. Kontrola
ATIC proběhla naposledy v roce 2018 a její
výsledek byl hodnocen ze 100% hodnotou

Ne vše se vždy vydaří bez chyb. Jsme si vědomi
toho, že třeba na pouti je nutné mít více toalet,
jejich počet jsme podcenili a další a další. Jsme
velmi rádi za Vaše nápady a konstruktivní kritiku, ze které se dá vyjít a vylepšit již zaběhnuté
stereotypy. Ale na druhou stranu také, jako každý z nás, velmi rádi uslyšíme alespoň několik
pochvalných slov.

Nakonec bych moc ráda poděkovala všem
dobrovolníkům z řad občanů, žáků ZŠ, všem
hasičům a dalším za pomoc při převlékání se
za příšery a jiné bytosti, za zakládání ohňů.
A pak také technickým službám města Vyšší
Brod a Městské policii za kolegiální výpomoc,
vždy, kdy jsme potřebovali. A zejména Vám,
obyvatelům města, kteří se účastníte všech připravených počinů a zažíváte si při nich radost
a pohodu. V tomto výčtu jsem asi na někoho
zapomněla, ale snad mi to odpustíte. Zkrátka…děkuji a těším se, že se uvidíme v roce
2020. 

DK

Den infocenter, 24.11.2019.

Čištění a zamykání turistických stezek.

Zálesáci.

Žáci I. stupně ZŠ v DPS.

Společné setkání dětí a seniorů při výrobě vánočních ozdob.
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Nejistá sezóna

V

sezóně 2019/20120 se trenér stolních tenistů nemůže spolehnout na prakticky na nic,
co bylo v uplynulých letech samozřejmostí.
Tedy až na na hráče B týmu, kteří svým přístupem úspěšně navazují na své, tak úspěšné předchůdce. Tady problém není a už jsou
schopni pojmout pořádné tréninkové dávky.
Talentovaní sourozenci Mikešovi, Matěj Šrbák
a Vanesa Vaverová se začínají razantně klubat
do stolně tenisového světa a budoucnost je jen
na jejich píli a pracovitosti.

Celé léto bylo v jednání zajištění tréninku jihočeských dorostenců žijících přes týden na internátech se Sokolem Č.Budějovice. Nakonec

zde v hodinách původně určených pro mládež
hrají dospělí amatéři jakousi podnikovou ligu. Ke smůle Meškánové a Procházkové. Na ně
a nejen na ně, zbyl jen páteční trénink v domácím klubu. Teprve v polovině listopadu se podařilo vyjednat nějaké trénování na Pedagogu
Č.Budějovice pro Andreu Meškánovou, zatímco Šárka Procházková musí spoléhat na časové
možnosti svého učitele jenž shodou okolností
hraje stolní tenis.
To Kamil Kuchta hostující v Kaplici má o trénink
v týdnu postaráno. V Kaplici studuje, hraje, trénuje ale zase chybí na tréninku ve Vyšším Brodě. Tím trpí starší žákyně Andrea Petrů a Anička Jarošová. Vlastně ze stavby tréninkového
procesu, tolik obdivovaného konkurenčními
kluby nezůstal kámen na kameni. Nezbývá, než
se znovu zakousnout do práce ve změněných
podmínkách. Využít je a najít zase jinou cestu.
Třeba se povede vykřesat nějaké talenty z dětí
co chodí třikrát týdně vždy od šestnácti hodin do přípravky. Zatím je to velmi nesourodá
tlupa dětí ve věku od tří do třinácti let. V té se
nejlépe jeví Petr Štěpán. Je třeba ho trochu
usměrnit ale vydrží li u stolního tenisu může
z něho vyrůst nadprůměrný sportovec.
Nejisté a nevyrovnané jsou také výsledky našich hráčů. Na jedné straně skvělý úspěch
a vzápětí totální propadák. Ondra Levai začal
sezónu velmi dobře. V Praze si udržel účast
v A turnaji aby ji hned v Havířově ztratil. Šárka
Procházková dokázala prohrát v Ostravě s průměrnou hráčku ve věku starší žákyně a půl
hodiny nato porazit prvoligovou Bartoňovou
z Bohnic. Tak se stalo, že při konečném účto-

vání nepostoupila z kvalifikace v turnaji B. Andrea Petrů dokáže zazářit i zklamat během
jednoho dne. Podle toho vypadají její výsledky.
V Soběslavy vyhrála žebříčkový turnaj starších
žákyň, druhý den byla druhá na dorostenkách
za Meškánovou a za týden v divizi žen podala
výkon podprůměrné nejmladší žákyně.
Fakt je ten, že Andy kromě stolního tenisu závodně lyžuje. A tak den po úspěšném turnaji
vyrazila do Alp na lyžařské soustředění. Vrátila
se zdevastovaná s rozházenou svalovou pamětí. Vypadá to, že stejně jako v loni budeme
muset počkat do jara, až roztaje sníh abychom
mohli s bezesporu talentovanou dívenkou
opět nějak systematicky pracovat.
Je zajímavé, že se holkám výborně daří ve druhé lize žen. Z pěti zápasů prohráli jen jeden.
Jako na potvoru zrovna ten se Spartou Praha
těsně 4:6. V neúplné a tím i značně zkreslené
tabulce drží Vyšší Brod lichotivé třetí místo
a Meškánová je s jedinou porážkou zatím nejúspěšnější hráčkou soutěže.
Mandy si výborně vede i mezi dorostenkami.
V Ostravě se probojovala do finále turnaje B
a s rezervou si zajistila účast mezi dvaceti čtyřmi nejlepšími. Nicméně i ona si stěžuje na nejistotu v úderech způsobenou neodtrénovanými hodinami. Práce je hodně. Pro trenéra i hráče. Podmínky ve Vyšším Brodě jsou rovné těm
nejlepším klubům. Jen se do toho znovu pustit.
Chcete li však vidět opravdu kvalitní stolní tenis, přijďte na ligu do velké tělocvičny.  p.m.

Příjemné zakončení sezóny Dravých saní

J

ak ten čas letí! Člověk se ani nenaděje a už
je tu zima a s ní konec sezóny. Jsme moc
rády, že na letošních závodech opět přibylo
více ženských posádek. S tím ruku v ruce samozřejmě přibyla konkurence, hecování a soupeření. Ale také přátelská a nezištná výpomoc
od nových přátel, které získáváme na závodech. Ano, výpomoc a rady od našich soupeřů,
i to je kolorit, který dotváří fair play sportovní
prostředí v závodech dračích lodí.

Myslím, že ani letos jsme se nemuseli za své
výsledky stydět. Sice si už musíme pomalu
zvykat na to, že na některých závodech nemůžeme počítat se zlatou medailí jako se samozřejmostí, ale stát na stupních vítězů se nikdy
neomrzí a stříbro přeci také není k zahození.
Kde se nám tedy letos dařilo nejvíce? V Českých Budějovicích, kde opravdu rozhodovaly
setiny vteřin a závody byly tak dramatické
a vyrovnané, že početní diváci do poslední
chvíle netušili, kdo vyhrál a čekalo se až na cílovou fotografii. To se nás naštěstí netýkalo na posledních závodech ve Znojmě. Měli
jsme samozřejmě obavy. Řeka Dyje je zrádná,
mělká a její úzké koryto pojme maximálně tři
závodní dráhy. Pro regulérnost soutěže jsme
tudíž museli vystřídat všechny dráhy a výsled-
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né časy se sčítaly. Hned na první jízdu jsme
nastoupily do té nejrychlejší, ve které nás dle
očekávání proud řeky Dyje mocně hnal k cíli
a s přehledem jsme vyhráli o půl lodě. Ale
jak už víte, čekaly nás ještě další dvě pomalejší
dráhy. Když jsme však po boji vyhráli i druhou
rozjížďku, byli jsme již jen krůček od celkového
triumfu, který jsme k údivu všech přihlížejících
zpečetili i v poslední, rozhodující rozjížďce.
Tím jsme odsunuli velezkušený (a za favorita
považovaný) domácí tým na konečné druhé
místo! Třešničkou na dortu byla přítomnost fanoušků přímo z Vyššího Brodu, kteří nás moc-

ně podporovali a i díky nim jsme opět úspěšně
reprezentovali naše městečko.
Díky spolupráci s týmem Budvar Fox, který
nás letos poprvé oslovil a požádal o výpomoc na závodech, jsme se dokonce mohli
zúčastnit prohlídky českobudějovického pivovaru Budvar, který také sponzoruje závody
dračích lodí. Pivovarem nás provázel sám tiskový mluvčí a byl to pro náš tým veliký zážitek.
Nedovedu si představit příjemnější zakončení
sezony, než byl tento. Takže ještě jednou děkujeme a Vás všechny prosíme o podporu i v dalším roce 2020! 

Dospěláci, chcete si v Loučovicích
zatancovat country?
Takže chcete si zatancovat country (a nejen to,
ale také mexické tance, skotské tanečky, řecké
tance, square dancing, můžeme zkusit české
i moravské lidovky….)? Chcete se rozhýbat?
Ale hlavně, chcete si užít příjemný večer? Přihlaste se co nejdřív u hlavní pořadatelky těchto
schůzek, paní Jany Grammetbauerové na telefonním čísle 777 198 354 nebo na emailu jana.
gramikova@seznam.cz.

P

romiňte, ale lepší titulek pro článek mě prostě nenapadl. Je to pár dní zpátky, kdy jsem
se sešel s paní Grammetbauerovou a ona mě
oslovila s myšlenkou, začít se scházet na pravidelně nepravidelném tancování s dospěláky (ta pravidelná nepravidelnost záleží hlavně
na směnách přihlášených tanečnic a tanečníků). Jelikož Šumaváček již v prvních letech existence před třiceti roky svoji dospěláckou sekci
měl, protože pravidelně učím tanečky dospěláky a protože mě práce s nimi baví, nemohl
jsem její nabídce odolat.

Byly by to prozatím přibližně 2 – 3 hodiny jednou za dva týdny. Pokud se tato aktivita osvědčí, pokud nás bude dostatek, můžeme se scházet pravidelně, každý týden (pokud nebudu
učit někde v Antverpách či v Karviné).
Věřte, že country zvládne každý, kdo dokáže
napočítat do osmi. Začneme jednoduchými
choreografiemi – a počkejte za pár schůzek, co
vše dokážete odtančit!
Nechce se přihlásit proto, že nemáte tanečního
partnera či partnerku? Tak z toho si nic nedělejte a přijďte, vůbec to nevadí! 
Míra Procházka

Lékař radí
Krásné a spokojené Vánoce
prožité ve zdraví v kruhu
nejbližších přejí
MUDr. Eduard Benc,
MUDr. Marie Bencová
a Jana Hlavatá.

Kouzelný svět drahých kamenů
Opalit – Měsíční kámen
V jeho odlesku vidíme třpyt úplňkového Měsíce. Specifická je i mléčná barva, kterou tento
kámen má. Je vhodný pro meditaci, rozjímání
v době, kdy je všude tma. Jako kdyby nám
osvětlil cestu a zažehl světlo.

Odedávna je používán při rituálech jako kámen
plodnosti, přitahuje lásku a spřízněné duše.
Vložený pod polštář navozuje srozumitelné
živé sny a zahání noční můry. Jeho schopnost
navodit klid, pomáhá před spaním zejména dětem. Zvyšuje intuici, dodává odvahu, je ochráncem na cestách. Stabilizuje výkyvy nálad, pomáhá překonat únavu. Pomůže při problémech
v komunikaci, zejména na duchovní úrovni.
Harmonizuje oblasti šesté a sedmé čakry (čelní-třetí oko a korunní). Podporuje vytrvalost
a odvahu mluvit o vlastních skrytých pocitech.
Využití: ženské pohlavní orgány, hormonální nerovnováha, kámen plodnosti, sexuální
apetit, porod, menopauza, inkontinence, menstruační bolesti, štítná žláza, kůže, vlasy, oči
Znamení: Kozoroh, Panna, Rak, Ryby, Štír, Váhy,
Vodnář

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/

Vyšebrodští STS Chvojkovice
válí ve 3. lize ABL
P

ostup do 2. ligy je již blízko. Stačí jenom potvrdit výbornou formu týmu a 9. 12. 2019
zahrát dobře poslední kolo. Držte nám palce. V dalším vydání vyšebrodského zpravodaje
se dozvíte, jak to všechno dopadlo… 
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30 let od pádu Železné opony
K

této příležitosti se uskutečnilo v našem
regionu několik akcí. Jedna z nich pěší výstup na Třístoličník s účastí 100 lidí. Z české
strany šlo 18 pěších, z rakouské 5 a německé
8. Ostatní se dopravili osobními auty. Shromáždění tvořili spíše zástupci úřadů a organizací našeho a sousedních regionů a starostové
obcí. Za naší obec se zúčastnil starosta Jan
Bittner.
Další setkání se uskutečnilo na hraničním přechodu Guglwald – Přední Výtoň v neděli 20.
října 2019 od 14 hodin do 17 hodin. Partnerské obce Přední Výtoň, Vorderweissenbach
a Frymburk nad Vltavou se společně podílely
na zajištění vzpomínkového setkání. Přibližně 700 lidí zaplnilo jižní svah vedle bývalé
celnice hraničního přechodu. Za uplynulých

30 let mezi sebou navázali neformální přátelské vztahy a dnes měli příležitost se navzájem pozdravit a společně strávit příjemné
odpoledne. Naše obec spolu s našimi hasiči
zajistili pro návštěvníky zdarma občerstvení
a nápoje, Přiděleného úkolu se zhostili na výbornou. Ostatní obce se postaraly o kulturní
vystoupení pěveckých sborů, sportovní soutěže a dechovou kapelu, která hrála rakouské
a české skladby.Ve vystoupení starostů p. L.
Gartnera a p.O. Řezáče zazněla slova o vývoji
spolupráce , partnerství a historii spolužití občanů ČR a Rakušanů ve společném státu Rakousku-Uhersku. Starosta p.J. Bittnera přiblížil
mladé generaci život v pohraničí od skončení
2. světové z války do r. 1989. K dobré náladě
přispělo i teplé slunečné říjnové odpoledne. 

/ks/

Rekonstrukce
klubovny

Volební výroční schůze SDH
Přední Výtoň

O

becní úřad sídlí v bývalé škole. Podlaha
bývalé učebny sloužila jako klubovna se
nacházela ve špatném stavu, hrozilo propadnutí a nemohla být dále využívána. Proto bylo přikročeno k její rekonstrukci. Bylo nutno
zpevnit nosnou konstrukci stropu, provést izolaci tepelnou i zvukovou a položit novou podlahu, vyměnit původní radiátory ÚT a opravit
omítku celé místnosti. Stavební úpravy provedla firma Pozemní stavby DUVE s.r.o. z Horního Dvořiště za 819.147 Kč. Místnost byla vybavena novými stoly a židlemi za 37.492 Kč,
které dodal Jaroslav Strakoš ze Suchých Lazců
a 2 lustry dodala firma Donoci z Blanska. Místnost bude využívána jako zasedací síň.  /ks/

V

prostorách klubovny na OÚ se v sobotu
16. 11. 2019 sešli hasiči, aby zhodnotili
svojí činnost za uplynulých 5 let a zvolili nový
výbor. Pozvání přijal starosta obce Jan Bittner,
starosta okrsku Václav Liebl a starostové SDH
Frymburk Karel Malák a z Černé v Pošumaví
pan Vladimír Kasal. Po seznámení se zprávami
o činnosti , hospodaření a revizní bylo přikročeno k volbě nového výboru. Na dalších 5 let
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byli zvoleni do čela na pozici starosty SDH
pan Jiří Řechtáček, náměstka pan Jan Stoiber,
pokladníka Vladimír Bondira, jednatele Pavel
Zvonař a členové výboru pan Petr Šumbera st., paní Libuše Śumberová, paní Martina
Řechtáčková, slečna Radka Bondirová, paní
Veronika Jakubová, Jan Krejsa a pan Karel Stix.
Předsedou revizní komise byli zvoleni předsedou pan Oldřich Mareš a členové pan Jan
Krejsa, pan Stanislav Geber a náhradník slečna
Radka Bondirová. Za dosavadní dlouholetou
práci ve prospěch sboru, starosta obce pan Jan
Bittner poděkoval a předal panu Karlu Stixovi
a panu Janu Stoiberovi st. pamětní minci Obce Přední Výtoň. Zároveň předal veliteli sboru
Janu Stoiberovi ml. a Jiřímu Řechtáčkovi nový
smaltový znak k označení hasičské zbrojnice.
Ve zprávě bylo konstatováno, že vozidlo Škoda
CAS je zastaralá. S velkými obtížemi se udržuje v dobrém technickém stavu. V porovnání
s dnešními auty nesplňuje rychlost dojezdu
k zásahům. Proto starosta Obce Přední Výtoň
pan Jan Bittner podá žádost na dotaci na nákup modernějšího vozidla. Jednání výroční
schůze bylo zakončeno volnou zábavou v doprovodu tónů kapely Výtoňanky. 

/Marie Stoiberová/

Hasiči za krásami Šumavy
P

rodloužený víkend v říjnu nabídl několik posledních teplých a slunečních dnů. Padl návrh společně si ještě užít pobyt na Šumavě
v místech, nám neznámých. Jednomyslně byl vybrán návrh dojít pěšky
k Plešnému jezeru. Cíl výletu je poměrně blízko od naší obce a jedná se
o hojně navštěvované místo. V sobotu 26. října 2019 se 8 hasičů se svými rodinami a přáteli vydali na společnou cestu 5 osobními auty. Dojeli
na parkoviště u Horské služby v Nové Peci. Již na parkovišti však nebyli
sami, více rodin s dětmi sdílelo stejný nápad. Odtud se pokračovalo pěšky. K cíli je vedla asfaltová lesní cesta v krátkém úseku do kopce. Dále už
pak následovala pohodlná chůze po rovince, kterou uvítaly hlavně děti,
které si zpříjemňovaly cestu zpěvem a říkankami. Míjeli jsme spoustu
dalších návštěvníků. V polovině trasy dlouhé 6 km přišla vhod přestávka
na občerstvení. Při odpočinku jsme si užívali hřejivých slunečních paprsků a nabírali síly pro zbytek cesty. Výprava dorazila k místu nazvané
Kamenné moře. Před zdoláním tohoto posledního úseku byly některé
děti již unavené a cestou se musely nést na ramenou. Změna fádního
putování po asfaltové cestě vystřídala možnost pokračovat po Kamenném moři. Vyvolala u dětí zájem o urychlené dokončení posledního
úseku zdoláváním kamenů přeskakováním a zlézáním. Zanedlouho nás
přivítala blyštivá modrá hladina Plešného jezera a nad ní se vypínající

se skálou se sochou spisovatele Adalberta Stiftera, ověnčena pásem
lesů. Bohužel z velké části zasažené kůrovcem. Nadšení a radostdětí
a dospělých z dosaženého cíle .a příjemně prožitého dne nás přivedly
na myšlenku, zopakovat si další putování při společném poznávání okolí
/mst/
našeho domova. Příště už nás třeba bude víc. 

Znovu na Šumavě a na návštěvě zámku v Bechyni
V

elmi silně zapůsobila na naše seniory
překrásná příroda Šumavského národního parku při zájezdu do Stožce, Borové Lasy
a Kašperských Hor. Nádherné pohledy na zdejší krajinu, které se otvíraly před očima návštěvníků při jejím projíždění a sbírky v Muzeu
Šumavy, Sovinec v Borové Ladě rozhodlo vyhovět četným přáním seniorů, vrátit se znovu
do těchto míst. 19. září 2019 jsme se vydali
rozšířit a získat nové poznatky z měst Sušice
a Železná Ruda. Navštívili jsme muzea těchto
měst. Muzea těchto měst mají velmi bohaté
expozice. Měli jsme možnost porovnat mechanické betlémy. Sušické muzeum bylo prvním
v Pošumaví, pochází z r. 1880. Je umístěno
v jednom z nejkrásnějších domů na náměstí.
Najdeme v něm sušický cínový poklad, expozici sirkařství, přírody na Šumavě a sklářství.

Seniorkvíz
Přední Výtoň
N

a 30 seniorů se v pátek 6.září sešlo v Přední Výtoni, aby si ověřili své znalosti ve vědomostním kvízu. Tuto soutěž pořádá zdejší
Seniorklub 3x do roka. Po rozlosování vzniknou vždy tříčlenná družstva a jde se na věc.
Přítomní odpovídají na 40 otázek ze všech
možných oblastí lidské činnosti. I tentokrát
byla soutěž napínavá. Došlo vzhledem k rovnosti bodů i na rozstřel, tedy na dodatkové
otázky. Z toho, že dochází čím dál častěji
k minimálnímu bodovému rozdílu mezi soutěžícími družstvy je patrné, že celá akce má
blahodárný vliv na paměť našich seniorů. 
/pk


Po prohlídce a malém občerstvení v cukrárně
a krátké procházce po městě jsme pokračovali do Železné Rudy. Zdejší muzeum tvoří
rodinné sbírky zakladatele sklářství Kryštofa
Abeleho. Je zde vystavena produkce skláren,
malby na zrcadle, lidový malovaný nábytek
a šumavské hamernictví. Docela nás zklamaly
pohostinské služby. Pomalá obsluha, dlouhé
čekání a předražená jídla nás nenadchly a pokazily hezké dojmy z celého výletu.
Ve čtvrtek 3. října 2019 jsme se vydali na poslední zájezd tohoto roku..Cílem putování se
stal soukromý zámek Panství Bechyně. Původně hrad z r. 1268, přestavěný v 16,století
na zámek. Má bohatou historii, který v jeho
historii nejvíce proslavil Petr Vok z Rožmberka.
V r. 1948 byl znárodněn. Stal se rekreačním

zařízením Akademie věd. Počátkem 90. let byl
restituován .V současnosti ho obhospodařuje
společnost Panství Bechyně SE. Po prohlídce
jsme pokračovali do soukromého minipivovaru Lipan v Dražíči. Vydatné a chutné porce
jsme mohli zapít kvasnicovým pivem, které
je produktem tohoto pivovaru. S jeho historií
a výrobou nás seznámil ředitel a vrchní sládek
v jedné osobě Jan Papula. Po dobrém obědě
při doprovodu heligonky Jirky Krahulce jsme
si zazpívali. Strávili jsme zde příjemné odpoledne, pravděpodobně ještě příležitostně zdejší
zařízení v budoucnu znovu navštívíme.
Děkujeme firmě Pavelec za poskytnutí dopravy a řidiči panu Šístkovi za bezpečnou jízdu. 


/ks/

Výsledková tabulka Seniorklub Přední Výtoň
– vědomostní kvíz 6. 9. 2019
1. družstvo E. Kořínková, V. Smolka, J. Ptáčková

34 bodů

1. – 2.místo

2. družstvo A. Bombalová, E. Kasperová, J. Krahulec

29 bodů

6. – 7.místo

3. družstvo I. Daševský, J. Bittner, K. Šíp

33 bodů

3. – 4.místo

4. družstvo I. Šípová, B. Reisinger, J. Reisingerová

6.– 7.místo

5. družstvo J. Hrubý, B. Šustrová

31 bodů

5. místo

6. družstvo J. Kuchař, J. Skalická, J. Stoiber

34 bodů

1.– 2.místo

7. družstvo J. Smolková, M. Hudecová, J. Bombala

33 bodů

3 – 4.místo
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Maria Rast am Stein

P

oslední zastavení v našem putování po sochařských památkách na území Vyššího
Brodu je u konce, a proto je nasnadě, že sérii článků zakončíme na jednom ze zdejších
nejmalebnějších a nejmagičtějších míst,
na úpatí Martínkovského kopce v kapli Spočinutí Panny Marie. I místní legenda o odpočívající Panně Marii s dítětem v náručí nás zavede
do blížícího se období Vánoc.
Historie zdejšího poutního místa sahá do první
poloviny 19. století, kdy podle tradice zavěsil místní obecní úředník na strom v těchto
místech obrázek Panny Marie, který byl kopií
římského obrazu Panny Marie Sněžné – nejposvátnějšího zobrazení Matky Boží v Římě
i v celém křesťanském světě. Tento obraz podle legendy namaloval sám evangelista svatý
Lukáš. Už od pradávna je nazýván Salus Populi
Romani, což doslova znamená „Spása římského lidu“.
V průběhu dalších let nad tímto obrázkem
začala vznikat improvizovaná kaplička, která byla skládána z kamenů místními pasáčky
a lidmi procházejícími okolím. Tato stavba byla
dokladem zbožnosti a úcty místních lidí, kteří
ji zkrášlovali a zdobili. Této lidové zbožnosti si
všimnul opat cisterciáckého kláštera Leopold
Wackarž a nechal na místě zbudovat reprezentativní kapli v pseudorománském slohu.
Plány na zdejší kostelík navrhl stavitel místní
papírny ing. Franz Karel. Již v červenci roku
1888 máme záznam v kronice o svěcení zvonu
a křížku na vížce. Samotná kaple byla vysvěcena 15. srpna téhož roku. Na tento den připadá v křesťanském kalendáři jedna z největších
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slavností liturgického roku, a to Nanebevzetí
Panny Marie. Datum svěcení tedy nebylo vybráno náhodně. Patnáctý srpen je doposud držen jako hlavní poutní slavnost na Maria Rast.
V roce 1890 byla vedle kostelíka zbudována
další kaple, překlenující balvan, který byl dříve
součástí pastýřské svatyňky. Zde se nachází
tzv. obrazárna, která je dokladem úcty věřících
z blízkého okolí. Ti sem přinášeli různé obrázky s náboženskou tématikou, aby tak projevili
úctu i vděčnost Panně Marii a jejímu synovi.
S tradicí zavěšování obrázků v blízkosti poutních míst se lze setkat na mnoha poutních
místech po celém světě. Často se jedná o projev díků za zázračné uzdravení, vyslyšenou
modlitbu nebo přání.
Sochu Panny Marie sedící na kameni zhotovila
dodnes fungující firma Ferdinand Stuflesser
sídlící ve vesničce Sankt Ulrichin in Gröden
v Jižním Tyrolsku, která je dnes součástí Itálie.
Dřevěná skulptura představuje sedící Pannu
Marii v životní velikosti, která spočívá v prohlubni kamene. Je oděna v červený splývavý
šat a modrý jednoduchý závoj. Na klíně jí sedí malý Ježíš v bílém rouchu. Pravicí Kristus
žehná a v levé pozdvihuje sféru, symbol vlády
nad celým stvořením. Sféra má podobu královského jablka. Stejný ikonografický námět
poutník nalezne i na hlavním oltáři ve vedlejší
kapli. Zde se však nejedná o sochařské dílo, ale
o malbu na plátně.
Vyobrazení Panny Marie odpočívající na kameni se s největší pravděpodobností vztahuje
k novozákonnímu příběhu o narození Krista,

kterého se jako prorokovaného krále chtěl
zbavit tehdejší židovský panovník Herodes.
Proto musela Panna Maria s Josefem i narozeným Kristem spěšně uprchnout do Egypta.
Herodes přesto nechal pro jistotu vyvraždit
všechny betlémské chlapce do dvou let života. Právě při útěku do Egypta vznikla legenda o ztrápené a unavené matce Boží, která
ve svém zoufalství a chudobě alespoň na chvíli usedla na kámen. Žalostný výraz se přízračně
zrcadlí i v tváři zdejší sochy.
Téma odpočívající Panny Marie na kameni není v křesťanské ikonografii příliš častý, přesto se s ním ojediněle můžeme setkat. O to
zvláštnější je fakt, že významné poutní místo
s téměř identickým znázorněním Matky Boží
se nachází poměrně nedaleko Vyššího Brodu,
a to na poutním místě Svatý kámen u Rychnova nad Malší. Ve zdejším kostele Panny Marie
Sněžné (opět shodné zasvěcení) se nachází
socha Panny Marie sedící na velkém balvanu.
Místní legenda však vypráví pouze o zjevení
Panny Marie na kameni a ne o odpočívající
Matce Boží, jako je tomu ve Vyšším Brodě.
Poutní místo Maria Rast am Stein na Martínkovském vrchu je jedinečný architektonický
komplex staveb, který je velmi citlivě zasazen
do místní krajiny. Poutní kaple i s křížovou cestou a Božím hrobem je překrásný doklad živé
víry zdejších obyvatel, kteří sem putují i dnes
a o dědictví svých předků se i nadále starají
s úctou a láskou. 


Blahoslav Uhrovič

Řádková inzerce

Městské lesy Vyšší Brod

• Poštovní Muzeum Vyšší Brod přijme
na hlavní sezonu (duben – říjen), brigádníka. Vhodné pro důchodce.
Bližší informace – p. Kocman (Správce pobočky), tel.: 954 401 297.
• Koupím pole, louky s výhledem na Lipno nebo chatu, chalupu
u Lipna tel.: 603 442 474.
• 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

v roce 2019

• 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
• Hledáme brigádníka do Restaurace U kaple S Jančou ve Studánkách. Informace na tel: 606 284 679.

Ceník:

rozměry

cena s DPH 15%

Smrk

do 1 m

100 Kč

87 Kč

Smrk

101–150 cm

150 Kč

130 Kč

Smrk

151–250 cm

180 Kč

156 Kč

Smrk

nad 251 cm

200 Kč

173 Kč

cena bez DPH

Stromky budou prodávány 16. - 17. 12. 2019
od 15.00 do 18.00 hod.v areálu městské kotelny.

TRADIČNÍ

Hledáme posily do našeho kolektivu na pozice:
rozpočtář/-ka, obsluha půjčovny nářadí, zedník
a obsluha stavebních strojů.
Nabízíme solidní platové podmínky, stálý pracovní poměr,
přátelský kolektiv, pracoviště Vyšší Brod a okolí.
Očekáváme spolehlivost, praxi v oboru, zodpovědnost.

+420 602 205 057
info@postavpo.cz

VEPŘOVÉ
H DY

NEDĚLE 8. 12. 2019 11.00 - 17.00 HOD.
VYŠŠÍ BROD, NÁMĚSTÍ

PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT:
JITRNICE, JELITA, TLAČENKA, OVAR, ZABIJAČKOVÉ POLÉVKY
(NEZAPOMEŇTE SI VZÍT KONVIČKU S SEBOU)
PRODEJ DOMÁCÍCH UZENIN:

KLOBÁSEK, PÁREČKŮ A DALŠÍCH POCHOUTEK
PO CELOU DOBU SE BUDETE MOCI ZAHŘÁT TRADIČNÍM
VÁNOČNÍM SVAŘÁČKEM NEBO TEPLOU MEDOVINOU.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Společnost ENGEL již několik let úspěšně spolupracuje se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou ve Velešíně. Řada studentů vykonává odbornou praxi v kaplickém závodě ENGEL,
a tak se vedení školy a závodu dohodlo na dalším společném projektu, a to modernizaci vstupní haly,
a hlavně dodání učební pomůcky v podobě dopravníku a softwarů v investici ve výši 1,1 milionu korun.
Slavnostního otevření a prohlídky školy se zúčastnila také delegace Jihočeského kraje v čele s hejtmankou Ivanou
Stráskou, ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem, šéfem personálního oddělení ENGEL Davidem
Dědičem a dalšími hosty.
Vedení společnosti ENGEL věří, že bude odpočinková zóna hojně využívána, studenti zde budou čerpat síly a také
informace, díky kterým se pak rozhodnou vykonávat odbornou praxi právě v kaplickém ENGELu.

Milá návštěva dorazila také přímo do závodu ENGEL strojírenská.
Senátor za region Českokrumlovsko Tomáš Jirsa a zástupci kaplické radnice, starosta Pavel Talíř a místostarosta
Libor Lukš se minulý týden setkali s ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem a šéfem personálního
oddělení Davidem Dědičem. Hlavním tématem setkání byla ekonomická situace společnosti a její aktivity v regionu.
„Jsem rád, že i v době menšího ekonomického poklesu má společnost ENGEL jasný, a hlavně funkční plán udržitelnosti výroby. Je to stabilní a silná společnost, která bez problémů zvládne i mnohem silnější krize, než je
ta očekávaná,” řekl po setkání senátor Jirsa.
„Mimo jiné bych rád pochválil vzdělávací procesy a práci učňovského střediska. To vnímám jako zásadní a nezbytnou činnost takových firem, jako je ENGEL,” doplnil politik po prohlídce závodu, která ho nadchla.

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

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

ADVENT
ve Vyšším Brodě

2019

26. 11. 2019 úterý, 18 hod.,
Klub pod kinem
S ČOKOLÁDOU O ČOKOLÁDĚ
28. 11. 2019 čtvrtek, 17 hod.,
Klub pod kinem
KURZ TECHNIKY MALOVÁNÍ
VÁNOČNÍCH PERNÍKŮ
50 Kč / příspěvek na perníky
pro lektorku kurzu
29. 11. 2019 pátek, 16 hod.,
a 30. 11. 2019 sobota,
Květinářství Slávka Kottová
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ SE SLÁVKOU
– ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH VĚNCŮ
Vše potřebné si můžete pořídit
na místě. Bližší informace
v Květinářství Slávka Kottová
nebo tel. 777 193 064
30. 11. 2019 sobota, 18 hod.,
Klub pod kinem
VÁZÁNÍ VÁNOČNÍCH VĚNCŮ
Přijďte si nazdobit věnce dle svých
představ a nasát vánoční atmosféru. Počet míst je omezen, své
místo si rezervujte v Infocentru.
Akce bude vedena zkušenou aranžérkou. Poplatek 400 Kč za veškerý
materiál i občerstvení.
1. 12. 2019 neděle, 17 hod.,
Náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
symbolické zahájení adventu
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1. 12. 2019 neděle, 17 hod.,
Náměstí
VÁNOČNÍ KONCERT KAPELY
LAKOMÁ BARKA
4. 12. 2019 středa, 17 hod.,
Náměstí
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
balíček se jmenovkou dodejte
do Infocentra během dne či těsně
před nadílkou
8. 12. 2019 neděle, 11 – 17 hod.,
Náměstí
VÁNOČNÍ INSPIRACE
TRH s drobnými dárečky, DĚTSKÁ
VÁNOČNÍ POHÁDKA Předu, předu
Advent, vánoční dílna, Dopis Ježíškovi, vánoční čtení, FOTOKOUTEK,
VEPŘOVÉ Hody – přijďte ochutnat
skvělou prdelačku, jitrnice, jelítka,
ovar a další speciality
10. 12. 2019 úterý, 7 hod.,
Náměstí
VÝLET DO PRAHY
NA ADVENTNÍ TRHY A DO IKEA
Přihlaste se okamžitě, počet míst
je omezen.
Cena 300 Kč / osoba
11. 12. 2019 středa, 16 hod., ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
11. 12. 2019 středa, 18 hod.,
Náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Uzávěrka příštího vydání
je v pondělí 16. 12. 2019 do 12 hodin.

16. – 17. 12. 2019
pondělí – úterý, 15 – 18 hod.,
Areál městské kotelny
PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
16. 12. 2019 pondělí, 18,30 hod.,
Klub pod kinem
ČAS LESŮ
Festivalový film
Vstupné: zdarma
19. 12. 2019 čtvrtek, 17 hod.,
Gotické sklepení kláštera
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY v podání
ZUŠ
21. 12. 2019 sobota, 18 hod.,
Náměstí
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
slavnostní předání Betlémského
světla. Zpěv koled a vánočních
písní v podání vyšebrodského
pěveckého sboru Collegium
portative.
22. 12. 2019 neděle, 10 hod,
Klub pod kinem
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
pořádá stanice Apoštolské církve
23. 12. 2019 pondělí, 17 hod.,
Městská knihovna
PROSINCOVÉ ADVENTNÍ ČTENÍ
Změna programu vyhrazena.

