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 Maškarní bál pro děti

Neděle 23. 2. 2020 v 13 hod.,
sál hotelu Šumava
Podrobnosti na straně 24

 Cestovatelská beseda

Pondělí 17. 2. 2020 v 18 hod.,
Klub pod kinem
Podrobnosti str. 22

Erich Pröll:
Mustangové na Těchorazu
Beseda s promítáním o cestě mustangů z amerického Wyomingu do Vyššího Brodu
Pondělí 24. 2. 2020, 18:00 hod., kino

 Přednáška: Zátoň a Malšín

Úterý 3. března 2020 od 18 hod.,
Klub pod kinem
Podrobnosti na str. 10

Městské lesy Vyšší Brod
Ceník samovýroby palivového dřeva, bez DPH 21%, od 1. 1. 2020.
Milí čtenáři,
v roce 2020, který má
být dle předpovědí
rokem příležitostí,
rozvoje a štěstí, bude
pro nás jako odbor
kultury velmi intenzivní a plný změn.
V lednu jsme jeli na veletrh cestovního
ruchu GO do Brna, v únoru nás čeká cesta
do Prahy na Holiday World, pak do Lysé nad Labem na Regiony a do Ostravy
na Dovolenou 2020. Všude propagujeme
naše město, zveme sem turisty, předkládáme jim nabídky služeb a míst, která stojí
za to vidět. Naše snažení můžete sledovat
na FB města.
Od loňského podzimu intenzivně pracujeme na novém produktu – Cyklotrasy
vyšebrodska. Brožura bude k dispozici
v květnu a zájemci v ní najdou 12 cyklotras
s výchozím bodem Vyšší Brod. Na to navazuje spolupráce s www.nakoleipesky.cz,
kde jsme se zapojili do celorepublikové sítě cyklotras. Výsledkem je mapa, průvodce
a mobilní aplikace určená pro jižní Čechy
s návazností na ostatní kraje.

Palivo:
Palivo jehličnaté 0,29
Palivo jehličnaté 0,69
Palivo jehličnaté 0,69+
Palivo listnaté měkké (OS, VR, LP)
Palivo listnaté ostatní (BK, DB, BR, OL…)
Nehroubí
Zbytky po těžbě – hroubí
Tyče jhl.

Maximálně 15 m3 pro jednoho zájemce.
Samovýroba bude přednostně zadávána občanům Vyššího Brodu a pracovníkům v lesním
provozu.
Kontakt: Jaroslav Kotál, tel.: 724 524 604, e-mail lesy@mestovyssibrod.cz. 

Ceník palivového a užitkového dřeva od 1. 1. 2020 na lokalitě „OM“
(odvozní místo) bez DPH.
Palivo: 15% DPH
Palivo jehličnaté
Palivo listnaté měkké (OS, VR, LP)
Palivo listnaté ostatní (BK, DB, BR, OL…)
Manipulační zbytky

Největší změnou je však změna termínu
Plavidel. Po dohodě s plavci jsme plavbu
přesunuli na první sobotu v červnu. Letos
tedy na 6.6. Těšíme se, že nám všem nebude zima, bude svítit sluníčko a panovat
veselejší nálada než kdy jindy.
Sezonu společně ukončíme Svatobartolomějskou poutí, která oslaví 20. narozeniny
a proto již teď připravujeme překvapení.
Těšme se na léto!
dk

Úspěšná reprezentace
v okresních kolech
olympiád
Ve čtvrtek 16. ledna se v Českém Krumlově konalo okresní kolo dějepisné
olympiády. Naši školu reprezentoval
Jakub Honetschläger a vedl si velmi
dobře, protože obsadil 4. místo.
Další soutěží, které se Jakub zúčastnil
21. ledna, byla olympiáda v českém
jazyce. Ve velmi náročné konkurenci
získal to nejvyšší ocenění, a sice první
místo, a zároveň i postup do krajského
kola. Jakubovi blahopřejeme a moc
děkujeme za vynikající reprezentaci
naší školy. 
rsch
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100 Kč/m3 – 64 Kč/prm
150 Kč/m3 – 96 Kč/prm
200 Kč/m3 – 128 Kč/prm
100 Kč/m3 – 54 Kč/prm
250 Kč/m3 – 135Kč/prm
50 Kč/m3 – 32 Kč/prm
100 Kč/m3 – 64 Kč/prm
100 Kč/m3

400 Kč/m3 – 256 Kč/prm
400 Kč/m3 – 256 Kč/prm
1.000 Kč/m3 – 540 Kč/prm
100 Kč/m3 – 64 Kč/prm

Užitkové: 21% DPH
SM – kulatina ABC
SM – kulatina D, CX
BO – kulatina ABC
MD – kulatina ABC
Listnaté – kulatina

1.500 Kč/m3
800 Kč/m3
1.300 Kč/m3
2.500 Kč/m3
1.500 Kč/m3

Tyče – z prořezávky
Tyče – z probírky

1.100Kč/m3
1.300 Kč/m3

Dřevo budeme prodávat nejen občanům
Vyššího Brodu, ale i občanům ostatních obcí. 

Vánoční tvořivé dílny
V

e čtvrtek 19. prosince se v naší škole už posedmé konala oblíbená předvánoční akce
s názvem Vánoční dílny. Chtěli jsme dětem
zkrátit netrpělivé čekání na vánoční prázdniny
a Ježíška, a proto jsme pro ně i letos připravili
tvořivé pracovní dopoledne. Děti si samy vybraly z pestré nabídky činností tu svou a pak
už nezbývalo nic jiného, než aby se s chutí
a vervou pustily do díla. A tak žáci a žákyně
např. vyřezávali vánoční ozdoby a další výrobky ze dřeva, vyráběli rozmanité vánoční
dekorace nejen na stromek, ale i na sváteční vánoční stůl, šili andílky, zdobili perníčky

a v neposlední řadě zhotovovali třeba i plovoucí svíčky.
Součástí tohoto dopoledne byl i Den otevřených dveří pro veřejnost, kdy např. rodiče
mohli své ratolesti vidět přímo při práci. A rozhodně se bylo na co dívat! Pod rukama dětí
totiž vznikala opravdu nápaditá a vkusná dílka a kdoví, třeba právě takový výrobek z některé dílny zkrášlil vánoční atmosféru u vás
doma a možná, že udělal radost pod stromečkem právě vám! rsch

Zeptali jsme se za Vás
Zastupitelstvo města právě řeší výši nájemného v obecních bytech. Jaký na to máte názor?
Odpovídají: Vladislav Čížek a Milan Zálešák
Do diskuze ZM se v minulém
roce skutečně dostala otázka
výše nájmů v obecních bytech.
Konečné rozhodnutí o výši
nájmu je ale pravomocí rady
města. Rada tuto otázku řeší, ale chce postupovat systematicky, aby nedošlo k žádnému ukvapenému rozhodnutí.
Dlouhá léta nebylo do bytových domů příliš ze strany
města investováno a z nájmů
se často financovaly jiné záměry. V posledních létech se
ale situace změnila, dochází
k postupnému zateplování domů. Dnes nám chybí již jen
dva, které budou opraveny letos. Město tedy více investuje
a otázka výše nájmů je logická.
Při jejím řešení je třeba brát
v potaz model výše tržních nájmů, v našem regionu je tržní
nájemné 97–114 Kč/m². Důležité je, že dle statistik je výše
městských nájmů v ČR obecně přibližně třetinová oproti
tržnímu. Ve Vyšším Brodě se
v městských bytech nyní platí
35 Kč za m². Otázka zvýšení je
tedy skutečně na pořadu dne,

ale znovu opakuji, že se tak nesmí udělat ukvapeně. Je nutné
určit, jaké další investice do domů a jednotlivých bytů město
čekají, může to být budování
výtahů, postupná oprava bytových jader a elektroinstalace apod. Nesmí se odhlédnout
ani od toho, jaká je struktura obyvatel. Např. pro seniory
může být každá stokoruna zvýšení značným problémem pro
domácí rozpočet.
Rada města připravuje model
zvýšení nájmů, který by zohledňoval to, zda jsou v domech vyměněna pouze okna nebo je již celá zateplená
obálka, dále by řešil také případy, kdy město daný byt rekonstruovalo včetně vyzdění
jádra, a naopak i to, když nájemci do rekonstrukce investovali sami. Osobně si myslím,
že výše základního nájmu by
nyní neměla být zvýšena nad
40 Kč/m².
Milan Zálešák

Otázka výše nájemného je vždy
velice citlivé téma. Pro soukromé vlastníky nemovitosti to bývá zpravidla zdroj příjmů, ať již
pronajímá obytné, či komerční
prostory. Pro obecní byty však
platí trochu jiná pravidla, proto
nájemné v nich obvykle nebývá
tak vysoké. Jedno však mají oba
subjekty společné: výše nájemného nesmí být nižší, než jsou
náklady spojené s údržbou, nebo modernizací nemovitosti.
Ceny materiálů a prací každoročně stoupají, tak je logické, že
by měla stoupat i cena nájemného. To se bohužel v našem
městě dlouhá léta nezvyšovalo
(ať už z důvodu politických, či
sociálních – nájemné cca 36 Kč
za m2 je jedno z nejnižších v celé republice), a tak vznikl deficit
v podobě rozpadajících se bytů. Město navíc prostředky z už
tak nízkého nájemného pravi-

delně rozpouštělo ve svém rozpočtu, místo aby je investovalo
do oprav a ideálně i do rezerv,
ze kterých by se pak například
pokryla nyní akutní výměna
rozvodů tepla a aby popřípadě vznikl fond pro výstavbu
nových bytových domů. Proto
si myslím, že je velice nutné
celou situaci napravit a začít
správně hospodařit s obecním
majetkem – konkrétně s naším bytovým fondem. Jedním
z prvních kroků musí být zvýšení nájemného, o což se jako
opoziční zastupitelé bezúspěšně snažíme. Otázkou zůstává,
o kolik procent a v jakém časovém rozmezí navýšení provést
tak, aby to pro nájemníky obecních bytů bylo sociálně únosné a aby oprava a modernizace
bytového fondu mohla začít co
nejdříve.
Vladislav Čížek

Své dotazy na zastupitele zasílejte mailem:
kultura@mestovyssibrod.cz
Každý měsíc se zeptáme za Vás na jednu z doručených otázek.

Vážený pane starosto,
dovoluji si Vám zaslat poděkování za velmi dobrou práci paní tajemnice Mgr. Račákové, kterou jsem musela opakovaně kontaktovat s žádostí
o poskytnutí informace, která se asi velmi špatně dohledávala z důvodu historického odstupu, ale pouze Váš úřad byl ten, který by danou žádanou
informaci mohl mít. Přístup paní tajemnice byl naprosto profesionální s naprosto viditelnou snahou být dobrým úředníkem a poskytnout službu
občanům. Protože jsem měla možnost s paní tajemnicí jednat osobně, vždy byla schůzka přesně stanovena, jednání věcné a přesné – jasně profesionální se snahou poskytnout ze strany Městského úřadu součinnost v mezích svých pravomocí.
Děkuji tedy paní tajemnici prostřednictvím Vás a prosím o předání poděkování jí i úředníkům Vašeho úřadu, které má paní tajemnice na starosti.
Taktéž pracuji ve styku s širokou veřejností a plně chápu, že nelze vždy vyhovět všem, ale i při negativní zprávě se musí volit profesionální přístup.
Váš úřad je jedním z úřadů, kde se občan může cítit dobře a mít tu jistotu, že jedná s profesionály a úředníky státní správy, kterým jde ,,o věc‘‘.
Děkuji Vám tedy ještě jednou a přeji Vám mnoho úspěchů a především radost z práce.
Prim. MUDr. Ludmila Šulcová

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
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Zprávy z rady města
B

ěhem prvního měsíce roku 2020 finišovaly dva důležité projekty. 6. ledna byla
zprovozněna dětská skupina města, o které
se podrobnější informace dozvíte v článku
rubriky Informace z úřadu. Na konci ledna, už
po uzávěrce zpravodaje, bude předána základní stavba smuteční síně. Budou hotovy
stavební práce, během února se pak bude
pracovat na interiéru. Na jaře nás pak čeká
dokončení sadařských prací v blízkosti nové
smuteční síně.
Rada města se během ledna sešla na dvou
svých schůzích. Jednání RM řeší vždy různá
témata a různé žádosti, ať už jsou to žádosti
z oblasti majetkové držby, z oblasti bytového
hospodářství nebo žádosti o podporu.
Rada města podpořila
RM může schválit finanční podporu do maximální výše 20 tis. korun. Žádosti, které mají
vyšší hodnotu, musí projednávat zastupitelstvo města. V lednu se rada zabývala žádostmi
o dotaci spolkům, na jejichž základě schválila
dotace kroužku Zálesáci ve výši 15 tis. Kč, karatistům z Fight Clubu ve výši 18 tis. Kč a ve výši

5 tis. 14. Přední hlídce Royal Rangers. Dále
rada podpořila částkou 15 tis. Kč provoz prachatického hospicu. Nikoliv finančně se město
díky rozhodnutí RM zapojí i do mezinárodní
kampaně Vlajka pro Tibet – 10. března bude
na budově městského úřadu vyvěšena tibetská vlajka.
Bytové hospodářství a pozemky
Na svých zasedání se RM zabývala i prodlužováním nájmů v bytech v majetku města, které
jsou prodlužovány na základě smlouvy automaticky. V tomto bodě se RM společně s bytovou a sociální komisí zaměřuje na to, zda
u některých nájmů nevznikl dluh nebo nejsou
jiné další problémy. V lednu např. RM řešila
dluh na nájemném ve výši 26 tis., nájemník byl
vyzván k úhradě do konce měsíce ledna. Bez
splnění této podmínky se nájemní smlouva
v tomto případě neprodlouží.
V letošním roce bude probíhat celkem dlouho
plánovaná oprava historického železničního
mostu pod Těchorazí. Správa železniční a dopravní cesty ji bude provádět prostřednictvím
dodavatele od února do září 2020. Část přístu-

Pojďme
hledat řešení
Vážení spoluobčané, jsme si vědomi,
že stále narůstající komunita vietnamsky
mluvících občanů ovlivňuje atmosféru
a chod města. Mnoho z nás se tím cítí
z různých důvodů ohroženo.
Vyzýváme tedy všechny, kteří mají jakýkoli konflikt/spor s vietnamsky mluvícími
občany, aby se nám ozvali na e-mail:
kpic.vb@gmail.com. Může se jednat například o rušení nočního klidu, nedodržování třídění odpadu, či jiné problémy.
Se všemi, kteří se ozvou, bychom se rádi
potkali a zkusili společně najít řešení dané situace.
Jak jsem již několikrát zmínil, našim cílem je zlepšit život a atmosféru ve Vyšším
Brodě. Jednou z cest je, že budeme vietnamsky mluvící občany informovat a upozorňovat na zvyky a pravidla, jež by měli
v České republice dodržovat. 
Za Komisi pro integraci cizinců,
Mgr. et Mgr. Jan Krotký
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Základní stavba smuteční síně
je před svým dokončením.
V únoru bude řešen interiér, tedy
dřevěné obklady zdí a vybavení.
Během jara se pak město pustí
do sadařských prací
v blízkosti stavby.

pové cesty k mostu je v majetku města, a tak
RM rozhodovala o žádosti povolení přístupu,
které samozřejmě vyhověla.
Plány na nejbližší období
Do rozpočtu roku 2020 schválilo zastupitelstvo prostředky na dotace na vybudování individuálních domovních čistíren odpadních vod
ve výši 200 tis Kč, rada se zabývala základním
návrhem pravidel, které pak bude schvalovat zastupitelstvo města. O jejich vydání vás
budeme posléze informovat. Dále RM připravuje ve spolupráci s odborem VH revitalizaci veřejných prostranství na sídlištích, která
by měla zahrnovat rozšíření parkovacích míst
a funkční využití ostatních ploch pro obyvatele. K tomuto projektu se město v letošním
roce obrátí přímo na obyvatele sídlišť a bude
společně s nimi řešit, jak by mělo sídliště vypadat a co by mělo být vybudováno. Nepůjde
však o pouhé informování, naopak město chce
občany do tvorby nové podoby sídlišť aktivně
zapojit. 
Jan Straka
místostarosta

Informace
z úřadu
6. ledna jsme otevřeli v čp. 194 dětskou skupinu města Vyšší Brod, která dostala jméno
Brodýsek. Cílem založení dětské skupiny byla
v prvé řadě snaha podpořit maminky v možnosti návratu na trh práce po rodičovské dovolené.
Samotnému rozhodnutí o vytvoření dětské
skupiny předcházelo setkání s rodiči, jejichž
děti nebyly z důvodu nedostatečné kapacity
přijaty do mateřské školky. Na tomto setkání
jsme si ověřili zájem rodičů využívat službu
dětské skupiny. Následně zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení dětské skupiny v uvolněných prostorech po kancelářích odboru vedlejšího hospodářství, sociálního odboru a úřadu práce. A přestože toto rozhodnutí padlo až
11. 7. 2019, podařilo se nám ve velmi krátké
době připravit a podat žádost o dotaci na provozování dětské skupiny, a to přestože konec
podání žádosti byl stanoven už na 15. srpna. Všechno jsme zvládli a naše žádost byla
úspěšná. Na konci roku 2019 jsme obdrželi
rozhodnutí, že nám byla z Evropského sociálního fondu schválena dotace na provoz dětské skupiny, která může v závislosti na době
trvání dětské skupiny a skutečně uznatelných
výdajů dosáhnout až 3,523.932 Kč.
Kromě práce nad žádostí jsme museli zajistit provedení stavebních úprav, aby prostory
dětské skupiny splňovaly zákonné požadavky.
I to se povedlo, a v listopadu jsme na základě
splnění veškerých stavebních, hygienických,
provozních a bezpečnostních norem obdrželi
kolaudační souhlas. Následně jsme mohli požádat o registraci naší dětské skupiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Naše dětská skupina má provozní dobu
od 6:30 do 16:30, o děti se starají dvě kvalifikované pečující osoby. Vzhledem k tomu, že
v dětské skupině v jeden okamžik může být
maximálně 12 dětí, je tím zajištěn individuální přístup ke každému dítěti. Délka umístění
dítěte v dětské skupina záleží na dohodě s rodiči. Vzhledem k tomu, že některé z dvanácti
přijatých děti navštěvují dětskou skupinu jenom dopoledne, mohli jsme přijmout i další
dvě děti na sdílenou docházku, v odpoledních hodinách. Sdílenou docházku nabízíme
i pro další děti. Bližší informace a dokumenty
k fungování dětské skupiny jsou k dispozici
na webu města v sekci „dětská skupina“.
Za to, že můžeme ve městě potkávat „děti na provázku“, patří poděkování kolegům
z úřadu, kteří měli na starost provedení stavebních úprav, dělníkům technických služeb,
kteří provedli sami některé stavební práce.

Dále děkuji za vstřícný přístup vedení ZŠ a MŠ
a pracovnicím školní jídelny mateřské školy
za každodenní přípravu obědů dětem z dětské skupiny. Nakonec si dovoluji poděkovat
p. Zuzce Kusové, která nám od samého počátku jako dobrovolnice pomáhala s „nastartováním“ projektu. Díky jejím zkušenostem,
velkému nadšení a hlavně odvedené práci, se
nám podařilo dotáhnout zřízení dětské skupiny do úspěšného konce.
Vybudováním dětské skupiny jsme společně
naplnili známou pravdu „kde je vůle, je i cesta“. 



Vladimíra Račáková, tajemnice
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Utíká Vám pes nebo hospodářská zvířata…?
Pozor na nové zákony!
Možné postihy fyzických osob v souvislosti s volným pobíháním psů…

D

le § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“), je každý povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené
podmínky pro zachování jeho fyziologických
funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak,
aby nedocházelo к bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti
úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako
zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování
jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže
adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou. Fyzická osoba se jako chovatel dopustí
přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku
zvířat podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání {viz § 27 odst. 2 písm. f) zákona
na ochranu zvířat proti týrání}. Za toto jednání
může být uložena v přestupkovém řízení pokuta až do výše 50.000 Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní
úřad obce s rozšířenou působností.

řat po pozemní komunikaci. Porušení uvedené povinnosti je přestupkem ve smyslu § 125c
odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu,
za který může být v přestupkovém řízení uložena pokuta od 1.500 Kč až do 2.500 Kč, příkazem na místě pak pokuta do výše 2.000 Kč.
Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dle § 60 odst. 11 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (dále jen „zákon o silničním
provozu“) je vlastník nebo držitel domácích
zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zví-

Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je
myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení pronásle-

Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o myslivosti“)}. Za nesplnění
uvedené povinnosti může být dle § 63 odst.
1 písm. b) zákona o myslivosti uložena pokuta
do výše 30.000 Kč, byl-li přestupek spáchán
opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která
je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným
orgánem к projednání tohoto přestupku je
obecní úřad obce s rozšířenou působností.

dují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna
na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost
od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen,
na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské
a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení; pokud je tato
nemovitost umístěna na oploceném pozemku,
počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
Obce jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazných vyhlášek regulovat pohyb psů
a jiných zvířat chovaných v zájmových chovech na veřejných prostranstvích {viz § 24
odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání
a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů}. Porušení
povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou pak může být hodnoceno jako přestupek ve smyslu § 27 odst. 1 písm. q) zákona
na ochranu zvířat proti týrání (za který lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč) či jako přestupek dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (za který lze uložit pokutu do výše
100.000 Kč). 
Městská policie Vyšší Brod

Rozloučili jsme se
s panem Milošem Candrou

S

amotný konec loňského roku přinesl smutnou zprávu do vyšebrodského fotbalového klubu. Naše řady navždy opustil vážený pan Miloš
Candra, velká osobnost FK Dynama.
Pan Miloš Candra se léta aktivně podílel na chodu fotbalového klubu,
ať již jako člen nejužšího vedení, tak jako skvělý trenér, na kterého nejen jeho svěřenci velmi rádi vzpomínají. I později, kdy už nebyl součástí
struktury klubu, se nikdy nepřestal zajímat. Naopak, nevynechal jediný
domácí zápas „áčka“ a kolikrát přispěchal s dobrou radou.
Zde si dovolím zmínit své osobní vzpomínky. Pan Candra za mnou
po jednom z utkání přišel a snažil se mi jako mladšímu kolegovi trenérovi poradit při vedení zápasu. Měl jisté výhrady, a tak mi přinesl nákres,
jak by se měli jednotliví hráči po hřišti pohybovat s tím, že by se mi jeho
názor mohl hodit. Moc jsem si toho přístupu vážil. Takto si pana Candru
jistě nebudu pamatovat jen já – jako člověka, který se vždycky snažil řešit
věci přímo, a ne lidem za zády. A vždy tak činil ku prospěchu věci a hledal možnosti nápravy. Vzpomínám si také, jak jsem jako malý kluk rád
poslouchal vášnivé debaty o fotbale, když u nás společně s mým taťkou
sledovali zápasy zahraničních lig nebo jim oběma milované Sparty. Nyní
už spolu určitě zase debatují na druhém břehu.
Myslím, že mohu mluvit za celý vyšebrodský fotbal, a říct, že pan Miloš
Candra nebude nikdy zapomenut, jelikož se do historie Dynama zapsal
zlatým písmem jako jedna z jeho velkých osobností.
Čest jeho památce! 

Za VV FK Dynama
Jan Straka
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Obrázky od Vltavy
Čeho je našemu kraji stříbrné Řeky v měsíci únoru opravdu třeba?
Pořádné nadílky sněhové – třeba až po kolena!... 
učitel Jonáš
www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz

Sociální problematika – kde a co můžete vyřídit
Úřad práce ČR
– kontaktní pracoviště Vyšší Brod
Co zde vyřídíte:
– rodičovský příspěvek
– přídavky na děti
– porodné
– příspěvek na bydlení
– příspěvek na živobytí
– doplatek na bydlení
– dávky pěstounské péče
Kde a kdy:
Míru 200, Vyšší Brod (bývalé klenotnictví)
Každou středu 8:00–11:30
V ostatní dny na pobočce Č. Krumlov,
5. května 299 (modrobílá budova u řeky
při vjezdu do ČK):
PO, ST 8:00–12:00, 13:00–17:00
ÚT, ČT 8:00–11:00
Kontakt:
Ing. Jana Zatloukalová – vedoucí oddělení
státní sociální podpory, hmotné nouze
a dávek pěstounské péče, tel: 950 110 331,
e-mail: jana.zatloukalova@uradprace.cz
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště
Český Krumlov (budova u řeky)
Co zde vyřídíte:
– příspěvek na péči
– příspěvek na mobilitu
– průkaz ZTP
Kde a kdy:
5. května 299, Český Krumlov (modrobílá
budova u řeky při vjezdu do ČK):
PO, ST 8:00–12:00, 13:00–17:00
Kontakt:
Mgr. Helena Dušková
– vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek
pro osoby se zdravotním postižením
tel: 950 110 531,
e-mail: helena.duskova1@uradprace.cz
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště
Český Krumlov (areál bývalých jeslí)
Co zde vyřídíte:
– zprostředkování zaměstnání, evidence na ÚP
jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
– podpora v nezaměstnanosti
– veřejně prospěšné práce, veřejná služba
– zaměstnávání cizinců
Kde a kdy:
Věncova 248, Český Krumlov
(areál bývalých jeslí)
PO, ST 8:00–12:00, 13:00–17:00
ÚT, ČT 8:00–11:00
PÁ 8:00–11:00 (jen pro nové uchazeče
o zaměstnání)
Kontakty:
Jindra Vávrová – vedoucí oddělení zprostředkování, tel: 950 110 316,
email: jindra.vavrova@uradprace.cz
Jana Strejcová – vedoucí oddělení podpor
v nezaměstnanosti
tel: 950 110 317,
e-mail: jana.strejcova@uradprace.cz

Bc. Cyril Bohdal – vedoucí oddělení trhu
práce, tel: 950 110 326,
e-mail: cyril.bohdal@uradprace.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení
Český Krumlov
Co zde vyřídíte:
– starobní důchod
– invalidní důchod
– nemocenské dávky
– peněžitou pomoc v mateřství
– otcovskou dovolenou
– pojistné OSVČ

Co zde vyřídíte:
–žádost o umístění v azylovém domě
pro matky s dětmi Č. Krumlov
– péče o dítě a sociálně–právní ochrana dětí
–n
 áhradní rodinná péče (osvojení a pěstounská péče)
Kde a kdy:
Kaplická 439, Český Krumlov
PO, ST 7:30–17:00
ÚT, ČT 8:00–14:00
PÁ: 7:30–13:00

Kontakt:
Ústředna
tel: 380 777 111, e-mail: posta.ck@cssz.cz

Kontakt:
Mgr. Jana Veltrubská
– sociálně–právní ochrana dětí,
tel: 380 766 429,
e-mail: jana.veltrubska@ckrumlov.cz
Gabriela Vagnerová, DiS.
– kurátor pro mládež, tel. 380 766 426,
e-mail: gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz
Bc. Jana Švábenská
– náhradní rodinná péče, tel: 380 766 431,
e-mail: jana.svabenska@ckrumlov.cz

Městský úřad Vyšší Brod
– Odbor sociálních věcí

Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory Č. Krumlov

Kde a kdy:
Pod Kaštany 268, Český Krumlov (při příjezdu
od Větřní první odbočka vlevo, žlutá budova
s věží v kopci)
PO, ST 8:00–17:00
ÚT, ČT 8:00–14:00

Co zde vyřídíte:
– z vláštní příjemce důchodu (pokud není příjemce důchodu schopen přebírat důchod)
– žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (bytu zvláštního určení)
– zavedení pečovatelské služby
– pomoc při řešení krizové sociální situace
– zprostředkování hledání azylového bydlení,
ubytovacího zařízení aj.
– poradenství při nutnosti umístění v zařízení
sociálních služeb, příp. využití dalších
sociálních služeb
Kde a kdy:
Míru 200, Vyšší Brod (bývalá zelenina)
PO, ST 7:00–11:30, 12:00–17:00
PÁ 7:00–10:00 (v domě s pečovatelskou
službou)
Kontakt:
Mgr. Lenka Bártová
tel: 380 746 613, 723 063 949,
e-mail: socialni.odbor@mestovyssibrod.cz
Městský úřad Český Krumlov
– Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Co zde vyřídíte:
– euroklíč pro osoby s handicapem
– parkovací průkaz pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P

Co zde vyřídíte:
–p
 oradenství pro osoby se zdravotním
postižením
–p
 ůjčení kompenzačních pomůcek
(chodítka, polohovací postele, inv. vozíky aj.)
Kde a kdy:
Za Tiskárnou 588, Český Krumlov
PO, ST 7:30–11:30, 12:00–16:30
ČT, PÁ 7:30–12:00
Kontakt:
Jana Ihnatoliová, DiS., tel: 602 177 402,
e-mail: ceskykrumlov@jczps.cz
Poradna mezi paragrafy ICOS
– pobočka Vyšší Brod
Co zde vyřídíte:
– bezplatné právní poradenství
– dluhové poradenství
– pomoc při podání insolvenčního návrhu
Kde a kdy:
K Vltavě 380, Vyšší Brod (dům s pečovatelskou službou)
Každé liché úterý 8:00–15:00
Kontakt:
Mgr. Irena Šimečková
tel: 774 110 124,
e-mail: simeckova@latran.cz 

Kde a kdy:
Kaplická 439, Český Krumlov
PO, ST 7:30–11:00, 12:00–17:00
ÚT 7:30–11:00
ČT, PÁ: 7:30–8:30
Kontakt:
Eva Pražmová, DiS., tel: 380 766 405,
e-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Městský úřad Český Krumlov
– Odbor školství, sportu a péče o dítě
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Poděkování pekárně Vyšší Brod

R

ádi bychom ze srdce poděkovali všem
přispěvatelům do sbírkové kasičky Společnosti pro ranou péči umístěné na náměstí ve vyšebrodské pekárně. Kasička je
zde od června roku 2019. Za uplynulý půlrok
se do této kasičky nastřádalo krásných 7 345
korun. Děkujeme také panu Milanu Čivrnému a všem prodávajícím, protože bez jejich
pomoci by se pokladnička neplnila. Peníze
budou využity pro zajištění služby raná péče, která je určená rodinám dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením. Poradkyně rané
péče poskytují odbornou pomoc s vývojem
dítěte s postižením a podporují celou rodinu.
Raná péče je v České republice profesionální
službou sociální pomoci a prevence, přichází
hned, když ji rodiče potřebují a je rodinám
poskytována zdarma. Sto procent darované
částky bude investováno do vybavení smyslové místnosti určené pro děti s těžkým
zrakovým a kombinovaným postižením.
S pekárnou Vyšší Brod jsme navázali skvělou
spolupráci a naše kasičky můžete plnit také
v prodejnách pekárny v Českém Krumlově
a v Českých Budějovicích.

Jóga
pro ženy
Kdy: každý pátek od 17:30 hodin
Kde: Klub pod kinem
• Délka jedné lekce je 60 minut
• S sebou si přineste podložku na cvičení,
deku, pití a dobrou náladu.
Do kurzu se prosím přihlašujte na tel. č.
724 003 194, lektor Bc. Petra Dušková
nebo na e-mailové adrese
jogachvalsiny@seznam.cz, více informací
také na www.duskovapetra.cz
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Českobudějovická pobočka Společnosti pro
ranou péči pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození
do 7 let nebo s dětmi nedonošenými, které
potřebují podpořit ve vývoji tak, aby byly jejich potíže co nejdříve minimalizovány. Když
se rodičům narodí miminko a jeho zdravotní
stav není v pořádku, potřebují včasnou podporu, pomoc a informace. Stejně tak, objeví-li
se zdravotní komplikace během vývoje dítěte.
Informace, odborná pomoc a psychická podpora zajištěna spoluprací se Společností pro
ranou péči naučí rodiče zvládat nové dovednosti a jak se doma starat o dítě se specifickými potřebami.
Zákonem je raná péče vymezena jako služba
terénní, odehrává se v přirozeném prostředí
rodiny, tedy doma. Základní formou rané péče
je práce v rodině. Ta umožňuje individuální přístup a „šít služby pro každou rodinu na míru“.
Má to význam pro všechny zúčastněné – rodiče nemusí dítě nikam vozit, cestovat za pomocí a opouštět jeho sourozence, dítě není unaveno cestou, je ve svém prostředí a projevuje
se spontánně. S rodinou pracuje jedna porad-

kyně, která tak může ihned reagovat na danou
situaci, prostředí a možnosti rodiny.
Společnost pro ranou péči, pobočka České
Budějovice má letos 26. narozeniny, to je již
cesta čtvrt století službou, která se od formy
dobrovolnictví z osmdesátých let posunula
do kvalitní profesionální podoby garantované
státem. Během 25 let prošlo službou 490 rodin
z Jihočeského kraje a části kraje Vysočina. Díky
týmu pracovníků rané péče se jim podařilo vychovávat dítě se zdravotními obtížemi doma
a svůj život mohli zvládat lépe.
Více informací najdete na www.ranapece.cz či
na sociálních sítích a kdokoli z týmu pracoviště zodpoví případné dotazy. 
Za Společnost pro ranou péči, pobočka Č. Budějovice Mgr. Martina Papoušková

Čtenářský koutek
s kličkou a vydávají se na výpravy v létající
dodávce Citroën typ H z vlnitého plechu, aby
překazili pikle zlotřilého vědce Vulpese.
Landsman Dominik – Kapitán Adorábl
a bambitka černokněžníka Vorána
Čeněk se vrací do Sedmimoří, kde opět hrozí
probuzení vládce všech démonů. Tentokrát si
vezme s sebou i tatínka.

Vážení čtenáři,

Válková Veronika – Břetislav a Jitka
Útěk nekonečným lesem před hrůzu nahánějícím chlapíkem, ze kterého lezou červi, končí
podvrtnutým kotníkem. Jako ve špatném filmu ovšem Báru v pravou chvíli zachrání rytíř
a pomůže jí najít útočiště v klášteře. Tak začíná
Bářino další putování historií.

vítám Vás u únorových knižních novinek,
které Vám přinesou mnoho zajímavého.
Přeji příjemné čtení.

R. Ouředníková

Dočkalová Bára – Tajemství oblázkové hory
Blíží se první den prázdnin a s ním velká zkouška. Dva nejmladší členové party, Krisa a Prcek,
mají prokázat, že je na ně spoleh. Když to
zvládnou, stanou se konečně součástí Gangu.

pro děti:
Reitmeyerová Andrea – Ustrašená veverka
Barborka
Přečtěte si pohádkovou knížku a dozvíte se
o veverkách úplně všechno. Průvodkyní vám
bude veverka Barborka.

Smolíková Klára – Začarovaný hvozd
Slyšeli jste někdy o Končině, kde všechny cesty
končí a dál pokračuje jen Hvozd obývaný lesními duchy? Ne? Tak to si musíte poslechnout
příběh o Luně a Bolechovi.

Aisato Lisa – Luna
Dětská duše malé holčičky a její dobré srdce
vám budou průvodcem v laskavém příběhu
o ztracené rybě, která potřebuje pomoct s návratem domů.
Demlová Zuzana – Pohádky o kolečkách
a nekonečnu
Co je velké a co je malé? Kdo jsi ty, a kdo jsem
já? Kde končím a kde začínám? Pojďte si o tom
s dětmi povídat.
Ďuríčková Mária – Kulihrášek a Budulínek
Tradiční pohádky v novém hávu.
Chudožilov Petr – Myší knížka
Nenápadná myší kamarádka Charlotte dovádí
pana spisovatele často doslova k zoufalství.
Vždycky ví všechno nejlíp a na všechno má
odpověď.
Butlerová Dori – Tajný pokoj
Další pokračování Strašidelné knihovny.

Štulcová Renata – Rafaelova škola
Sedmnáctiletá Marina svou maminku již nalezla, nyní se ale musí naučit kráčet v jejích
šlépějích. Přitom však na ni a její přátele čeká
zásvětní tajemství, které sahá od pradávna až
do naší současnosti.
Dolejšová Eva – Parkourista
Pohyb, svoboda, poznání… to je parkour! Dospívající David tápe životem, hledá sám sebe,
svůj životní směr. David v parkouru nachází
sám sebe i opravdové přátelství. Ale ne všechno je tak skvělé, jak se zdá.
Pacovská Kristýna – Dcera nebes
Riley je dítě vychovávané ulicí. Je svéhlavá
lehce praštěná a umíněná teenagerka, která
má na celém světě jediného přítele a tím je
přes dvě stě let starý duch. Ve snaze pomoci
mu na onen svět se uprostřed noci společně
vydají na staré sídlo. Jejich plány jim však zhatí
odporná nelidská zrůda a novodobý samuraj.

Kopl Petr – Morgavsa a Morgana
Morgavsa a Morganka jsou dvě čarodějky, které jedou vrátit draka do jeho rodiště. Zároveň
ale sledují stopy zlé a velmi mocné čarodějky.
Co všechno je na Islandu asi čeká?

pro dospělé:
Penny Louise – Dlouhá cesta domů
Po traumatických událostech, které zapříčinily
jeho odchod do penze, si Armand Gamache,
bývalý vrchní inspektor Sureté du Québec, užívá poklidného života v zapadlé vísce a pomalu
se zotavuje z utržených ran.

Stančík Petr – H2O a pastýřové snů
Hugo, Hubert a Ofélie s pomocí zmenšovacího
paprsku tentokrát luští tajuplné poselství ukryté do snů, řeší záhadu lidí čučících do skříněk

Patterson James – Na tenkém ledě
Alex Cross je na stopě nebezpečnému samozvanému katovi, který je přesvědčen,
že všichni viníci musí zemřít.

Indridason Arnaldur – Stínový vrah
V bytě v centru Reykjavíku byla nalezena mrtvola obchodního cestujícího. Existuje spojitost
mezi vraždou a špionážní činností na Islandu
ve čtyřicátých letech 20. století?
Stabenow Dana – Devátá oběť
Na Aljašku dorazilo jaro. Kate se věnuje jarnímu úklidu a nemá ani ponětí, že v osamělém
srubu nedaleko její usedlosti, právě jeden muž
přišel o rozum a vydává se na vražednou výpravu s puškou v ruce.
Patterson James – Na tenkém ledě
Alex Cross je na stopě nebezpečnému samozvanému katovi, který je přesvědčen,
že všichni viníci musí zemřít.
De la Motte Anders – Podzimní případ
Anna Vesperová, kriminalistka, prchá ze Stockholmu před vlastní tragédií. Nakonec nemá
na vybranou. Musí znovu otevřít případ z podzimu roku 1990, o němž chce málokdo mluvit,
ale nikdo na něj nezapomněl.
Bannale Jean–Luc – Bretaňské tajemství
Sedmý případ pro komisaře Dupina, milovníka
tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana za trest
přeloženého do Bretaně – na konec světa.
Paris B.A. – V pasti lží
Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je
šťastně vdaná a pracuje jako učitelka. Jedné
deštivé noci se ale na neosvětlené lesní cestě
stane něco, co jí převrátí život naruby.
Conelly Michael – Černý led
Ve druhém dílu série svérázný detektiv Harry
Bosch vyšetřuje smrt svého kolegy.
Swallow James – Exil
Jen jeden muž vidí, k čemu se schyluje. Ale ani
on tomu možná nedokáže zabránit.
Atkinsonová Kate – Přepis
Mladičká Juliet se v roce 1940 přimotá do světa špionáže a dostane za úkol sledovat aktivity
britských sympatizantů s fašismem. Když válka
skončí, s úlevou považuje tuto kapitolu svého
života za uzavřenou. O deset let později, se
však nečekaně vynoří postavy z minulosti.
Dvořáková Petra – Chirurg
Před sebou neutečeš! Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice předčasně skončila
kvůli jednomu karambolu s alkoholem a následky teď musí nést nejen on, ale i jeho věčně
nespokojená žena a dospívající děti. Hynkovi
tak často nezbývá než věřit, že se nepotopí
na úplné dno.

Uzavírka knihovny
Ve čtvrtek 13. února
bude knihovna z důvodů dovolené
UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení. 
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Ondaatje Michael – Nouzové osvětlení
Okouzlující román, který vypráví dramatický
příběh, zasazený do období těsně po skončení
druhé světové války, o životě neobyčejných lidí.
Douglasová Donna – Sestřičky na příjmu
Příběhy budoucích sestřiček v Nemocnici
Nightingale pokračují i na jaře roku 1937.
McCullogh Colleen – Hořkosladký život
Podmanivá, romantická i napínavá sága od autorky proslulého bestselleru Ptáci v trní se rozvíjí v bouřlivých letech po první světové válce
v Austrálii.
Vrbová Alena – Pod kardinálskou pečetí
Rodová sága z 18. století.
Ebertová Sabine – Čas zrady
Ve třetím svazku velkého eposu o Barbarossovi autorka představuje zářivou osobnost této
významné historické postavy ve všech jejích
aspektech: jako charismatickou, cílevědomou,
ale k nepřátelům nemilosrdnou.
Tremayne Peter – Pokání mrtvých
Podaří se Fidelmě zjistit, kdo stojí za vraždou
starého opata Ségdae? A proč nechtějí obyvatelé Cashelu vraha vydat?
Szpuk Roman – Klika byla vysoko
V rozsáhlé autobiografické próze Klika byla
vysoko popisuje básník, meteorolog a tulák
Roman Szpuk část svého života, strávenou zejména v lesích Šumavy.

Mertlíková Věra – Rok ztraceného hřebce
Napínavá historická freska s prvky magie nás
zavádí do dob vlády Karla IV. – do času rytířů
i lapků, královen i poběhlic, mužů pravé víry
i vyznavačů dávných bůžků z lesa, kam hlas
kostelních zvonů nedolehne.
Vácha Marek – Jízda v levém pruhu
Svůj první knižní rozhovor poskytl Marek Vácha
svému příteli Jožinu Valentovi. Vácha v něm
vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke kněžství, o radostech i bolestech kněžského života,
hovoří o svých zkušenostech učitele a cestovatele, o tématech duchovních i společenských.
pro zajímavost:
Hazdra Zdeněk – Modrá krev v protinacistickém odboji
Několik příběhů z okupované vlasti i frontových linií.
Čornek Petr – Jan Žižka
Život a doba husitského válečníka.
Šmída Zdeněk – Tajemství šumavské hranice
Autor se zabývá šumavskou hranicí od středověku do pádu železné opony.
Pacner Karel – Čtvrtstoletí republiky
Kronika naší nejnovější historie 1991 – 2018.
Zátopkovi – Náš život pod pěti kruhy
Ježková Alena – Tichá srdce
Kláštery a jejich lidé. 

Ohlédnutí za rokem 2019
Vážení čtenáři,
v tomto krátkém ohlédnutí jsou zmíněny nejdůležitější změny či události z dění v knihovně
uplynulého roku. Podrobný rozbor činnosti
knihovny za jednotlivé roky můžete najít na jejích webových stránkách v odkazu: knihovna –
roční zprávy.
Ke změně došlo v rámci organizace knihovny. Od 1. 5. 2019 se Městská knihovna stává
součástí struktury Městského úřadu Vyšší Brod
(již není součástí organizační složky, které byly
zrušeny). Do náplně práce knihovnice nově přibývá starost o vklad na elektronickou úřední
desku, generování podkladů pro jednání zastupitelstva města Vyšší Brod a správa webových
stránek Městského úřadu Vyšší Brod.
V rámci výpůjční doby proběhla zkušební výpůjční doba, která trvala od září 2018 do června 2019. Jednalo se o každou čtvrtou sobotu
v měsíci, kdy knihovna byla otevřena od 9
do 12 hod. Důvodem pro tuto zkušební dobu
bylo zpřístupnit služby knihovny pro studenty
a pracující čtenáře. Jelikož čtenáře i po době
10 měsíců sobotní výpůjční doba ve větší míře
neoslovila (minimální počet byl alespoň 10 čtenářů), bylo konstatováno, že nemá smysl dále
nabízet sobotní výpůjční dobu v daném rozsahu a to pro malý zájem čtenářů. Čtenáři, kteří
knihovnu v sobotu navštívili, mohou, kromě
jednoho, navštěvovat knihovnu i v týdnu.
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Knihovna provozuje vlastní webové stránky
na adrese http://www.knihovnavbrod.cz. Nově
byly zpuštěny facebookové stránky knihovny,
zejména na propagaci akcí.
Knihovna využívá stejné prostory jako v letech minulých. V tomto roce zastupitelstvo
města rozhodlo o záměru přestěhování knihovny do 2. NP budovy bývalé základní školy čp.
194. Pokud bude tento záměr realizován, bude
knihovna působit ve stejné budově se Základní
uměleckou školou.
Ve stávajících prostorách je dlouhodobým
problémem volný prostor, jak již z hlediska
místa pro pořádání akcí, tak z hlediska ukládání knih na regály. Nedostatek prostoru začíná
ovlivňovat nákup knih zejména do dětského
oddělení. Literatura pro mládež (cca 500 knih)
byla přestěhována do dospělého oddělení
po uvolnění 2 regálů naučné literatury (po vyřazení knih).Z vybavení knihovny se podařilo
zajistit 2 nové regály pro společenské hry, čímž
se uvolnilo částečně místo v dětském i dospělém oddělení, ale hlavně jsou společenské hry
pohromadě.
Fond knihovny se v roce 2019 rozrostl o 661
nových knih a 31 brožur a 24 společenských
her, vše v hodnotě 157 787 Kč. O 27 titulů obohatila fond účast v projektu „Česká knihovna“,
který vyhlašuje Národní knihovna. Knihy současných českých autorů, které byly získány

Mrňata v pohybu
Cvičení pod vedením fyzioterapeutky
Terezy Sučíkové.
v pátek 21. 2. 2020 v 9:30,
sraz v knihovně
Účast není podmíněna registrací
v knihovně.
Pro přihlášené.Budeme se těšit.

Přednáškový cyklus
Po stopách archeologických památek
Českokrumlovska

Zátoň a Malšín

úterý 3. 3. 2020, 18 hod.
v Klubu pod kinem
přednáší Mgr. Martin Nechvíle
Společně se vydáme proti proudu času
a toku Vltavy do Zátoně. Druhou zastávkou na našem putování bude malebná
vesnice Malšín s nedalekým středověkým
opevněným vrchem Thurmberg. 

Podvečerní čtení
Opět se setkáme při podvečerním
čtení spojeném s výtvarnou dílnou.
čtvrtek 27. února v 18 hod. v knihovně
Sebou přezůvky.
Vhodné pro děti starší 5 let,
mladší v doprovodu rodičů.
Budeme se těšit.

z této dotace, mají hodnotu 7.267 Kč. V průběhu roku 2019 bylo vyřazeno 550 knih. Byly vyřazeny knihy opotřebené či nepůjčované.
Byl evidován pokles zaregistrovaných čtenářů jak dětského tak i dospělého oddělení. Což
se projevilo na poklesu výpůjček beletrie pro
mládež. I přes pokles evidovaných dospělých
čtenářů, je potěšitelný nárůst výpůjček beletrie
pro dospělé a periodik. Co se týče návštěvnosti
internetu v knihovně, je v tomto roce evidován
nárůst. Šlo zejména o tisky z internetu, kdy návštěvník neměl k dispozici vlastní tiskárnu.
Knihovna k doplňování knižního fondu využívá jak nákup přes internetová knihkupectví,
tak i nákup v knihkupectví kamenném, jehož
výhodou je nabídka regionální literatury.
Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí je
další stěžejní činností knihovny. I v tomto roce
se v této základní činnosti pokračuje zejména ve spolupráci se základními školami. Akce
pořádané pro školu zahrnují besedy, soutěže,
návštěvy v rámci celoročního projektu Knížka
pro prvňáčka a projekt Děti čtou dětem – uspořádalo se 41 besed a setkání, kterých se zúčastnilo
1 045 žáků. Akce pro širokou veřejnost zahrnují
knihovnické akce jako jsou Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven a Podvečerní čtení – uspořádalo se 14 setkání s 225 dospělými návštěvníky a 8 Podvečerních čtení, které navštívilo 107
dětí. Z dotačního titulu Ministerstva Kultury

VISK3 jsme mohli zakoupit dataprojektor, plátno a notebook s příslušenstvím. Dotace činila
30.000 Kč.
Knihovna spolupracuje se vzdělávacími
a kulturními organizacemi v našem městě.
Velmi důležitá je již zmiňovaná spolupráce se
základními školami, kdy setkávání jsou cílena
na rozvoj čtenářské gramotnosti. Dlouhodobě se spolupracuje s Městským kulturním zařízením, což zahrnuje vzájemnou propagaci
akcí a doplnění nabídky besed pro dospělé ze
strany knihovny. V kulturní činnosti se dlouhodobě spolupracuje se Základní uměleckou
školou v Kaplici, pobočka Vyšší Brod. Osvědčila
se i spolupráce s Domem s pečovatelskou službou, kde máme 12 čtenářů.

Vedle stálých akcí, jako jsou besedy, výtvarné
soutěže, Podvečerní čtení či dlouhodobý celoroční projekt Knížka pro prvňáčka se snažíme
nabídku vzdělávacích a kulturních akcí rozšířit.
Příkladem toho je spolupráce se Čtenářským
klubem Lipno nad Vltavou, který k nám pravidelně jezdí 1x za měsíc, pravidelná měsíční
setkání se třídami, nově rozšířená spolupráce
se ZŠ Loučovice. Novým projektem, do kterého
se knihovna v loňském roce začlenila je projekt
Bookstart – S knížkou do života. 

Knižní tipy:

Více již na www.knihovnavbrod.cz.
Romana Ouředníková, knihovnice

Statistika 2009 – 2019
Vážení čtenáři,
kromě slovního hodnocení činnosti knihovny,
s jehož výňatkem jsem Vás seznámila v Ohlednutí, pak vyplňujeme i statistické výkazy.
V níže uvedených tabulkách tak získáte pro
zajímavost přehled za posledních 10 let. Ať již
máme čísla jakákoliv, prioritou zůstává spokojený návštěvník knihovny. A já doufám, že návštěvníci naší knihovny odcházejí spokojeni.

Statistická čísla byla v letech 2012 a 2015 ovlivněna uzavírkami knihovny z důvodu stavebních úprav, v letech 2013 a 2018 pak uzavřením
z důvodu revize knihovního fondu.

V roce 2016 slavila knihovna své 90. výročí,
ke kterému se konalo více kulturních akcí
pro veřejnost. 
R. Ouředníková

STATISTIKA 2009 – 2019
VÝPŮJČKY

Jen krátký komentář k uvedeným tabulkám.
Počty registrovaných čtenářů ovlivňuje odchod dětí na víceletá gymnázia, odstěhování
či úmrtí, ale i těch, co se přistěhují. Všimnete
si poměrně významného poklesu návštěvníků internetu nebo naopak nárůstu návštěv
webových stránek knihovny, které jsou v provozu od roku 2012. Velmi potěšující je nárůst
počtu návštěvníků akcí. Od roku 2012 se mění
skladba akcí knihovny. Z výstavek a nabídek
knih jednotlivých autorů (přestávají se evidovat), dochází k rozšíření v nabídce vzdělávacích besed pro žáky základní školy a zahájení
projektů jako je Knížka pro prvňáčka nebo
Děti čtou dětem. Začíná se s večerními besedami pro dospělé nebo projektem Podvečerních čtení.

rok

CELKEM

dospělí

děti

periodik

naučná

beletrie

naučná

beletrie

2009

15 712

3 418

2 654

6 855

707

2 078

2010

17 539

3 719

1 864

8 782

864

2 310

2011

17 731

3 277

1 994

9 767

642

2 051

2012

16 539

3 394

1 828

8 815

509

1 993

2013

15 028

2 885

1 530

8 482

362

1 769

2014

15 431

2 647

1 387

8 362

396

2 639

2015

13 544

2 427

1 165

6 609

461

2 882

2016

14 646

3 316

1 022

7 328

450

2 530

2017

13 830

2 705

1 204

7 583

292

2 046

2018

12 901

2 330

1 056

7 467

214

1 834

2019

13 629

2 898

1 041

7 712

254

1 724

STATISTIKA 2009 – 2019
registrovaní ČTENÁŘI

NÁVŠTĚVNÍCI

AKCE

rok

CELKEM

z toho děti

CELKEM

knihovny

internetu

webu

akcí

pro děti

CELKEM

2009

274

69

4 716

4 023

282

0

401

28

74

2010

277

71

4 833

4 186

225

0

422

32

63

2011

300

75

5 533

4 573

133

0

827

29

42

2012

284

79

5 787

4 265

137

378

1 385

45

56

2013

280

80

6 061

3 855

78

510

1 618

55

61

2014

290

76

6 542

4 241

50

556

1 695

54

66

2015

279

81

6 031

3 838

31

654

1 508

55

59

2016

278

73

6 902

3 983

34

787

2 098

40

66

2017

292

84

6 412

3 857

11

769

1 775

51

67

2018

297

85

6 559

3 447

7

1 390

1 715

52

64

2019

278

78

7 842

3 472

61

2 792

1 677

50

62
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Lednové zážitky
Cestovatelská beseda
o Íránu

Kabaret U Váňů
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Novoroční výšlap

Pohádka o princezně, Luciášovi
a makových buchtách

Veletrh cestovního ruchu
GO Regiontour 2020 Brno

Setkání seniorů
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Na přelomu roku se Vyšší Brod
bavil stolním tenisem
Každoroční sváteční Vyšší Brod Open ve spolupráci s Fan Klubem Vyšší
Brod byl jako každý rok plný stolního tenisu pro zábavu. Opět se sjeli
kamarádi, co zrovna před Vánoci nechtějí mít stres ze soutěžních zápasů. Poprvé se stal vítězem Jarda Procházka, ale především šlo radost
z pohybu.
Den poté už v Brodě mladší žáci bojovali o každý míč na krajském žebříčkovém turnaji. Domácí Ondra Levai nakonec skončil druhý a jeho boj
o účast na MČR začíná nabývat čím dál na reálnosti.
Na Tři krále si stolní tenisté odskočili na republikovou bodovačku
do Liberce a Jablonce s výsledkem spíše podprůměrným. Vlastně
až na Aničku Jarošovou. Ta se v Jablonci blýskla postupem ze skupiny a následným postupem do osmifinále. I tam si Anička vedla velmi
dobře a těsná prohra s Truněčkovou z Hradce Králové byla spíše smůla
než nějaký neúspěch.
KST ZŠ Vyšší Brod se poprvé stal pořadatelem Krajského přeboru jednotlivců dospělých. Do Vyššího Brodu se v sobotu 18. ledna sjela elita
jihočeského stolního tenisu hlavně v kategorii mužů. Ještě nikdy se nestalo, že by se na takovém turnaji sešlo hned dvacet dva ligových hráčů
z celkového počtu dvaatřiceti zúčastněných. Titul získal Filip Korbel
ze Studené když v dramatickém finále zvítězil nad zkušeným Milanem
Zaummilerem z Prachatic. V ženách si nejlépe vedla domácí Andrea
Meškánová s Šárkou Procházkovou. Jejich semifinálové soupeřky Natálka Nečasová a Aneta Nečasová se sice musely smířit s třetími místy,
ale stejně jako finalistky se tímto kvalifikovaly na Mistrovství republiky
v Plzni. Takže Jihočeský kraj zde bude reprezentovat kompletní ligový
tým Vyššího Brodu.

V neděli na Pedagogu České Budějovice bojovali o krajské tituly také
dorostenci. V dívkách se nejvíc radovala Nečasová jež ve finále přehrála Meškánovou. Šárka Procházková byla třetí, ale nebyly to jediné
úspěchy.
Celý víkend se dařilo Terezce Levaiové a to především v deblových
soutěžích. Dvě bronzové medaile mezi ženami a dvě stříbrné v dorostenkách. Báječná bilance. Dvakrát třetí místo ze čtyřher získala také
Anička Jarošová.
Zdánlivě báječná bilance má však jednu vadu na kráse. Titul Krajské
přebornice v dorostu nezískala Meškánová, ale Nečasová, jež v našem
klubu hostuje z Orlu České Budějovice. Andrea těsně před Žebříčkovým
turnajem ČR onemocněla a nemohla odcestovat do Havířova, obhájit
svoji pozici v elitní čtyřiadvacítce. Protože to v Jablonci také nebyla
žádná hitparáda, mohl vše vyřešit titul a bylo by po starostech s právem účasti na MČR. Teď má Mandy poslední dva pokusy uspět na republikových bodovacích turnajích a zajistit si tak místo mezi nejlepšími,
kam bezesporu patří.
V lednu se činili i nejmladší žáci. Adam Mikeš i Vanesa Vaverová obsadili na krajském turnaji v Lomnici nad Lužnicí shodně pátá místa.
Především předvedená hra naznačuje, že ve Vyšším Brodě roste nová
generace úspěšných mladých stolních tenistů.
Přestože tato sezóna nebude v mládežnických kategoriích tak skvělá
jako ta předchozí, není třeba se znepokojovat. Děti mají chuť do stolního tenisu a dá se s nimi dobře pracovat. Úspěchy přijdou. Možná později, ale přijdou. 
p.m.
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Ve zdravém těle, zdravý duch
aneb sportem k (ne)trvalé invaliditě
Pojďme se projít.
Chůze – svižná, pomalá, rychlo-chůze, nordic
walking. Parkem, stezkou, lesem, do kopce,
po rovince, těžkým terénem. Dříve jsem si
myslela, že věnovat se pohybu znamená mít
vybavení nejlepší sportovní kvality. Dnes už
mám názor jiný. Chodit můžeme v čemkoliv
a hlavně kdekoliv. Neomezují nás cyklostezky,
pěšinky asfaltové nebo jinak uměle upravené.
Dokonce můžeme jít i na boso, v šatech, sukni, obleku, prostě tak, jak zrovna jsme.
Žijeme v kraji, kde se nabízí mnoho krásných
míst. Nejznámější a ve městě nejdostupnější
je Opatská stezka. Půjdete-li vyznačenou trasou, dojdete k Wolfgangovým vodopádům.
„Nic nového.“, řeknete si. Chtěla bych vám
toto místo ukázat jinýma očima. Procházet se
s otevřeným srdcem, myslí, která uvolní tíživé
myšlenky a přijme nové vhledy, podněty a nápady. Jak víme: „Příroda je mocná čarodějka.“

J

iný pohled na pohyb. Nečekejte odborné
rady, ani zaručené recepty na hubnutí. Pohyb by vás především měl bavit, a když je vaše
mysl veselá, pak i tělo je svěží a zdravé.

Můžeme se vydat cestičkou ke studánce nebo
jít dalším okruhem, který nekopíruje potok.
Jdete-li těmito místy, můžete vnímat úžasné
kamenné uskupení. Stromy, jejichž kmeny připomínají obličeje. S dětmi postavit domeček
pro lesní skřítky. Vnímat prostředí tohoto magického místa jiným pohledem. Zastavit se,
zhluboka se nadechnout a poděkovat přírodě
za dary, jež nám nabízí. Terén je vhodný pro
všechny věkové kategorie i všechny způso-

by chůze. Chcete-li mít nadhled, vystoupejte
na nejvyšší místo, kde seskupení kamenů tvoří pyramidu. Pak opět sejděte dolů a nechte
vodu, ať starosti odnese po proudu. Vyhrnout
si kalhoty nebo sukni a brodit se v mělké vodě. Po vyznačených trasách lze od velkých
vodopádů dojít až na poutní místo Maria Rast.
Trasa je vhodným místem pro dechová cvičení, relaxaci, meditaci, rozjímání. Pozorování
jak jednotlivá roční období působí na stromy.
Na jaře můžeme vnímat, jak se stromy budí
ze spánku a listy mění své odstíny zelené,
z jemné do tmavé. V létě nám voda a stromy
poskytnou příjemný úkryt v horkých dnech.
Les obklopující vodopády je na podzim ponořen do zvláštní atmosféry. Zvolna se ukládá
ke spánku a mech tvoří peřinku, která láká
k odpočinku. V období zimy je trasa náročnější, když je sníh a mrzne, vznikají ledové cesty.
I když jde „jen“ o chůzi, je dobré nezapomenout na strečink. Protahování v takové míře,
jakou vám dovolí vaše šlachy a svaly můžete
provádět na začátku a konci procházky v přírodě nebo doma. 

Andrea Stupková
www.harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova

Pohyb léčí vztah k sobě a ostaním
T

anec je v prastarý rituál, kterým lidé oslavovali důležité okamžiky života nebo vyjádřovali úctu k přírodě. Tančí všechny národy
na celé zemi za různým účelem. Jeho schopností je zvyšovat hladinu „hormonů štěstí“
uvolňovat napětí v těle, dokáže stmelovat
společenství. Uvádí naše tělo do větší harmonie a propojenosti.
Cituji z knihy prof. Františka Fremutha
Život na hraně a dál….
Duševní aktivitou rozvíjíme své myšlení a pohybem trénujeme jak mozek, tak tělo. Dochází k nervosvalové koordinaci – součinnosti svalů
a mozku, například při krasobruslení, gymnastice, tanci, odborné činnosti, řemeslné práci atd.
Obnovují se nervová spojení a současně se zvyšuje tvorba nervových přenašečů (mediátorů)
jako serotoninu, dopaminu, a endorfinů…
V dnešním čase moderních technologii, kdy
zapojujeme mnohem více naše mentální
schopnosti, je fyziký pohyb nutný k zachová-

ni celkového zdraví. Lidské tělo je k pohybu
dokonale vybaveno. Zdraví je však komplexní
jako člověk a zahrnuje duševní potravu stejně
tak podporující vztahy.
Co je Svobodný tanec
Jedná se o spontánní bohyb bez choreografie, kdy netančíme pro potěchu vnějšího pozorovatele, nýbrž pro sebe samotné. Proto
je snadný a nevyžaduje žádnou předchozí
průpravu. Ve svobodném tanci lze najít obohacení jak fyzického těla a mysli, stejně tak
emocí i duše.
Když jsem se poprvé setkala se svobotným
tancem, cítila jsem se trapně a skoro jsem se
nedokazala studem uvolněně pohnout, natož
vnímat svoje tělo v jeho síle a tvaru. Při dalších
pokusech jsem se víc a víc uvolňovala a cítila
radost z volného nespoutaného pohybu. Být
viděna pohybovat se jinak než je zvykem, vyžaduje jistou dávku odvahy. Postupně jsem se
naučila vnímat své tělo jako bezpečný domov.
Naučila jsem se otevírat se a sdílet.

Rozpoznala jsem souvislosti toho co cítím při tanci
a v běžném životě, považuji tanec za nástroj, který
nás učí mít radost ze života, zlepšování kvality jeho prožívání ať už nám jde
o fyzickou nebo celkovou
rovnováhu. Každý si odnese to své.
Můžete si to přijít vyzkoušet na ukázkových
lekcích v tělocvičně školy ve Vyšším Brodě.
Termín: 20. 2. od 19 h do 20.30 a 22. 2. od 10 h
do 11.30, cena jedné lekce je 150 Kč
Lekce jsou vhodné pro ženy a muže všech pohybuschopných věkových kategorii a provázet
ji bude Olga Makovecká, autorka článku.
Více informací na:
www.svobodnytanec.cz 
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Aqualung club – klub sportovního potápění
V

sobotu 21. 12. 2019 se konal na plaveckém stadionu v Českém Krumlově závod
v ploutvovém plavání „Rožmberská ploutev“.
Místo pravidelného sobotního tréninku jsme
tedy vyrazili závodit. Za Aqualung club se
na startovní bloky postavilo 16 plavců a plavkyň od 6 do 16 let. Všichni plavali tři disciplíny,
25 m pod vodou, 25 m a 50 m volný způsob.
A nakonec ještě štafeta 4 x 50 m. Celkem se
závodů zúčastnilo přes 120 plavců.

Přesto, že všichni naši mladí potápěči bojovali v plném nasazení, bohužel jsme letos ani
jednou nedosáhli na medaili. Co se dá dělat,
zatleskáme vítězům a budeme víc trénovat,
viďte kluci a holky.

ve skokanském bazénu v Č. Budějovicích, příprava na soutěž mladých zdravotníků a samozřejmě příprava mladých potápěčů na potápění ve volné vodě a získání potápěčského
průkazu. 

A co nás v nejbližší době čeká? Do konce března sobotní plavání, o pololetních prázdninách
výlet do Bad Schallerbachu, několik tréninků

Za Aqualung club
Kulík Michal-instruktor potápění
foto – Míša Dvořáková

Fan klub Vyšší Brod – šachy
P

oslední adventní neděli strávilo 36 šachistů
z Čech, Slovenska, Rakouska a Irska v klidném prostředí kláštera ve Vyšším Brodě. Právě
zde totiž letos pořádal Fan klub Vyšší Brod již
16. ročník Mezinárodního šachového turnaje.
Nad šachovnice usedlo 28 hráčů hlavního
turnaje a 8 budoucích šampiónů se utkalo
v turnaji mládeže.

Letos si trofej nejcennější odvezl Florian Mostbauer z Union Ansfelden, druhé místo vybojoval Štěpán Papáček z TJ Jiskra Třeboň.
Cena za třetí příčku pak putovala do Sezimova Ústí v rukách Mariána Krbúšika. Nejlépe
umístěným hráčem z Vyššího Brodu byl Ruhy
O’Suilleabhain, který ve velmi silně obsazeném turnaji obsadil 16. místo.

Celý turnaj se opět odehrál v klidné a přátelské atmosféře, umocněné blížícími se svátky.
Cisterciáckému opactví děkuji za umožnění
pořádat turnaj v prostorách klášterní jídelny
a městu Vyšší Brod za podporu všem klubům
a spolkům pořádajícím sportovní a kulturní
akce v našem městě.
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Za Fan klub Vyšší Brod
Kulík Michal

SKI Vyšší Brod – Kaunertal 2019

Příprava Janiny Novotné

Sára Svobodová na soustředění před restaurací a zázemím pro závodníky

Vybavení na soustředění zabere někdy celou dodávku

Na kopci před tréningem

Trenér Karel Lavička se svými svěřenkyněmi. Zleva Sára, vpravo Janina

I marodit umíme bezpečně

Foto : Lucie Svobodová
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PŮJČÍME VÁM:
• akumulátorové, elektrické
i motorové stavební nářadí
• stroje na zpracování betonu
• stroje na opracování dřeva
• elektrocentrály
• hutnící techniku
• topidla
• vysoušeče
• svářečky
• průmyslové vysavače
• měřicí techniku
• zahradní techniku, a další.

Pohled (do) minulosti

P

ři dnešním setkání ještě zůstaneme u obrázků, které jsou zpracovány výrazně výtvarně. Jedná se o litograficky vytvořené pohlednice, které představují svou krásou propracovanosti pomyslný vrchol v pohlednicové tvorbě. Nejedná se však v pravém smyslu
slova o volnou kresbu. Podklad k jednotlivým políčkům těchto litografických pohlednic
byla reálná fotografie. Od poloviny devatenáctého století se stala fotografie již poměrně funkční záznamovou technikou a od osmdesátých let byla již i poměrně rozšířená síť

fotografů – živnostníků. Fotografický materiál byl
však velmi drahý a zároveň v té době nebyl ještě
uspokojivě vyřešen přenos fotografie na matrici,
sloužící pro opakovaný tisk.
Nejrozšířenější metodou uměleckého tisku konce
devatenáctého století byla litografie, neboli kamenotisk. Používaly se k tomu jemně vyleštěné,
zhruba deset centimetrů silné desky ze zvláštního
druhu vápence. Obraz na ně přenesený mastnou
křídou nebo inkoustem odpuzoval kyselinu, která
naleptala ostatní nepopsaná místa. Ta pak po navlhčení nepřijímala mastnou tiskařskou barvu, kdežto
ostatní nenaleptaná místa barvu přijímala a otiskovala na papír.
Pořízenou fotografii tedy bylo třeba na tiskový kámen ručně překreslit. Sloužil k tomu tzv. pantograf,
kdy si kreslíř umístil fotografii hned vedle tiskového
kamene a objížděl na ní hrotem jednotlivé budovy
a reliéf krajiny. S tímto hrotem byla spřažena soustava pák, která pohyb hrotu přenášela na pisátko
kreslící na litografický kámen. Ostatní se již volně
dokreslovalo a dotvářelo. Jednalo se o velmi přesnou a detailní ruční práci, které byl schopen jen
velmi zručný a vysoce kvalifikovaný kreslíř. Kromě
vlastního překreslení obrázku musel takový kreslíř
zvládnout i jeho roznesení do čtyř, nejčastěji však
šesti, ale dle propracovanosti i více barev, které teprve při postupném soutisku vytvořily výsledný obrázek. Nejstarší litografické pohlednice tak pocházejí
ze specializovaných tiskáren mimo Čechy (nejčastěji
Vídeň, Lipsko, Berlín, …). Brzy se však začaly prosazovat i domácí tiskárny, které zhruba od poloviny
devadesátých let devatenáctého století přebraly
většinu zakázek. A tak spíš než zvláštnostmi na zobrazených snímcích, pojďme se dnes kochat jejich
neobyčejnou krásou. Na jednotlivých políčkách tak
spatříme nejen umělecky vyvedený celkový pohled
na město Vyšší Brod (Stadt Hohenfurt/-h), ale i klášter (Stift), kapli sv. Josefa (St. Josefskirche), Čertovu
stěnu (Teufelsmauer), poutní kostel Maria Rast a zříceninu Vítkův hrádek (Wittinghausen). Vše je doplněno ozdobnými rámečky, bohatým květinovým
dekorem a případně i volným vplynutím obrázku
do textové plochy, tak jak se sluší na tehdejší dobu
vrcholné secese a doznívajícího romantismu.
Všechny zveřejněné pohlednice najdete na webových stránkách www.vyssibrod-historicky.cz v sekci
„Staré pohlednice“ a galerii „Litho / okénkové / koláže“. Jiří Anderle
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Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá
pracovníka na hlavní pracovní poměr
na následující pozici:

Pokladní
Chcete pracovat v top turistickém areálu
v České republice, který patří mezi špičku
nejen v ČR? Chcete být součástí týmu, který
usnadňuje turistům pobyt na Lipně? Nebaví
vás sedět u počítače, ale rádi omunikujete
s lidmi? Pak je toto místo právě to nejvhodnější pro vás!

Náplň práce:
•O
 bsluha samoobslužných pokladen
a Infopointu Skiareálu Lipno

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníka
na hlavní pracovní poměr na následující pozici:

Obsluha půjčovny
INTERSPORT Rent
Chcete se stát součástí mladého kolektivu? Nebaví vás sedět celý
den u počítače? Láká vás práci v jedné z nejlukrativnější oblasti
Česka přímo v Lipně nad Vltavou?Pak hledáme právě vás!

Náplň práce:
• V zimním období – práce v největší půjčovně lyžařského
vybavení v ČR ve Skiareálu Lipno
• V letním období – různorodá práce v jednotlivých půjčovnách
Intersport Rent – půjčovna kol, bike park, loděnice, koloběžky,
přístav – lodě
• Jaro/ podzim – příprava provozoven na nadcházející sezónu

Požadujeme:

• úplné střední odborné vzdělání s maturitou,
• komunikativní znalost buď AJ nebo NJ
• spolehlivost
• samostatnost

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené
• Zajímavou práci v příjemném
prostředí sportovního areálu
• Zaměstnanecké benefity
– zdarma lyžování, bazén,
půjčení lyží nebo plavidel…
• Dotované ubytování
• Stravenky
• Slevy na nákup v prodejně
INTERSPORT Lipno
• Možnost využití sportovního
vybavení jednotlivých
půjčoven
• Skipas pro vlastní
použití zdarma
• Práce na hlavní pracovní
poměr i brigádně

Zaujala Vás tato nabídka?

Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu 731 410 806
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Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání
• komunikativní znalost AJ či NJ
• spolehlivost
• samostatnost

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené
• Zajímavou práci v příjemném
prostředí sportovního areálu
• Dotované ubytování
• Sleva 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
• Práce na hlavní pracovní poměr i brigádně

Zaujala Vás tato nabídka?

Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu 725 988 820.

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
U FIRMY HAUSER!
Aktuálně máme v našem výrobním závodě
45 volných pracovních míst.
Od jednoduchých montáží,
Informac
e o všech
přes pozice specialistů
volných m
ístech
n
a
j
d
ete na na
až po vedoucí.
šem zcela
čerstvém
webu
Není už čas na změnu?
www.hau
ser.cz!
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Cestovatelské promítání

17. 2. TRANSSIBIŘSKÁ
aneb Lze přežít střízlivý nejdelší trať světa? – Ivo Dokoupil
Ruská jízda po nejdelší a nejslavnější trati světa (9.288 km) z Moskvy
přes Tatarstán, Ural, Bajkal, Burjatskou republiku až do magického Vladivostoku, místy po stopách našich legionářů. Za oknem nám budou ubíhat zlátnoucí sibiřské lesy a po cestě několikrát vystoupíme, abychom
navštívili ta nejznámější místa na trati a dokoupili tu ryby, tu boty nebo

televize… Projedeme oblastmi obývanými různými národy a ochutnáme speciality regionálních kuchyní – ruské, tatarské, mongolské,
kavkazské, čínské. S cestovatelem Ivo Dokoupilem, který na východ
od Košic jezdí vlakem již 30 let. 

Řádková inzerce
• Poštovní Muzeum Vyšší Brod přijme na hlavní sezonu (duben –
říjen), brigádníka. Vhodné pro důchodce. Bližší informace
– p. Kocman (Správce pobočky), tel.: 954 401 297.

Výprodej zboží

•  Pronajmu byt 1+1 v lokalitě Vyšší Brod – Těchoraz. Tel.: 739 028 455

Slevy až 50%

• Hledám samostatný pokoj k pronájmu na dobu neurčitou
(jsme český pár) – Vyšší Brod nebo Studánky. Tel.: +43 664 340 9656,
What´s up: + 420 773 246 966, email: pavelpavel@me.com

Akce do konce února 2020
Prodejna odívání a průmyslového zboží
Soňa Šerhaklová – SOKAVO s.r.o.

• Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 2+1, 57 m2 ve V. Brodě
(rekonstrukce 2019) – 14.000 Kč.Kontakt 739 113 369 (po 19. hod.).
• Do pivovarské pivnice Pajzl u Jakuba ve Vyšším Brodě přijmeme
číšníka/servírku na HPP nebo dle dohody. Pracovní doba krátký/
dlouhý týden. Dobré platové podmínky + bonusy. Pro bližší informace se za námi zastav v Pajzlu u Jakuba, Vyšší Brod nebo volej
777 244 791, 773 930 547. Těšíme se na tebe.

Do našeho týmu hledáme posily:
kuchař / kuchařka – pomocná síla – číšník / servírka
a brigádníky
V případě zájmu volejte na tel.: 606 284 679
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NOVÉ CENTRUM VÝVOJE SOFTWARE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
•
•
•
•

SCRUM řízení teamu
unikátní projekty
na míru šitá zákaznická řešení
nezávisle fungující odborné pracoviště

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL
SOFTWARE
Do stávajícího týmu
hledáme nové kolegy,
a to ať s juniorním,
či seniorním profilem:

Vít Barabáš - vedoucí oddělení

POŽADUJEME

CO NABÍZÍME MY

• znalost programování software – logické myšlení
a algoritmizace
• zájem o rozvoj v dané problematice
• VŠ vzdělání (alespoň Bc.), případně absolvent SŠ
se zajímavou praxí v oboru
• schopnost rozhodování – celý tým se podílí na tom,
kam se naše práce bude ubírat dál
• jednoznačně týmové chování a smysl pro otevřenou
komunikaci
• smysl pro zodpovědnost – každá dílčí práce
je důležitou součástí celkového výsledku,
za který společně ručíme

• možnost seberealizace na top ENGEL produktech
– e-connect (Injection 4.0), SA, Virtmould a další
• nadstandardní finanční ohodnocení v porovnání
s regionálním průměrem obohacené o řadu bonusů
za splněné cíle
• služební notebook a mobilní telefon
s neomezeným tarifem
• flexibilní pracovní doba (částečný home office)
• systém pravidelného školení v oboru s možností
výběru zaměření (vč. stáže v zahraničí)
• moderní pracovní prostředí, včetně relaxační zóny
(dobrá káva a ovoce denně zdarma)

Máte chuť se o nás a naší práci dovědět více? Kontaktujte personální oddělení.

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz
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• 17. 2. 2020 pondělí, 18 hod., Klub pod kinem
CESTOVATELSKÁ BESEDA
Transsibiřská magistrála
Vstupné: 50 Kč / osoba
• 18. 2. 2020 úterý, 17 hod., kino
BRÉMŠTÍ MUZIKANTI - pohádka pro děti
Divadlo Na větvi
Vstupné: 50 Kč / osoba

Hlasy moře

• 20. 2. 2020 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SENIOR KLUB
Včetně přednášky o bezpečnosti seniorů a metodách obrany
• 21. 2. pátek, 9,30 hod., Městská knihovna
MRŇATA V POHYBU
Cvičení pod vedením fyzioterapeutky Terezy Sučíkové
• 23. 2. 2020 neděle, 13 hod., sál hotelu Šumava
MIŠMAŠ KARNEVAL – dětský maškarní bál
Minidiskotéka, rej masek, balonkové překvapení, zpívání
a tančení – Chocolade Crazy Frog, Las Ketchup, Popcorn,
Schnappi, hudební soutěže, pohádkoví hosté.
Vstupné: 50Kč osoba, MASKY ZDARMA
• 24. 2. 2020 pondělí, 18 hod., kino
ERICH PRÖLL – MUSTANGOVÉ NA TĚCHORAZU
Beseda s promítáním o cestě mustangů z amerického
Wyomingu do Vyššího Brodu
• 27. 2. 2020 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
HLASY MOŘE
Festivalový film

Režie: Kim Hopkins /Velká Británie, USA
2018 / 99 min
Stárnoucí rybář Pita žije se svou
mladou ženou Marielou v chudé přímořské kubánské vesničce. Jeho láska
k domovu a smířlivost s vlastním údělem se střetává s Marielinou touhou
zajistit lepší budoucnost pro své děti.
Pitu a Marielu postupně opouštějí
přátelé i rodinní příslušníci, kteří raději
podstupují nebezpečný útěk z ostrova, na němž stále panuje nesvoboda.
Dostat se na druhou stranu moře ale
není tak snadné. Každý může být chycen hlídkou a vrácen na Kubu, každý
může v moři utonout.
Zveme na promítání
festivalového filmu
27. 2. 2020 v 18,00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

• 27. 2. 2020 čtvrtek 18 hod., Městská knihovna
ÚNOROVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou
• 3. 3. 2020 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
PO STOPÁCH ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK
ČESKOKRUMLOVSKA: ZÁTOŇ A MALŠÍN
přednáší Mgr. Martin Nechvíle
pořádá Městská knihovna
Změna programu vyhrazena.

ŠKARNÍ PLES
A
M
PRO DĚTI

Únor ve Skiareálu Lipno
•8
 .2. – 9.2. – Kramolínský obřák
Závod ve sjezdovém lyžování pro děti i dospělé

.
OD

NED

3H
ĚLE 23. 2. 2020 OD 1
AVAKČ.
SÁL H
M
U
Š
O T EL U
Í 50

VST
UPN

ATN ,
É: MASKY ZDARMA, OST
ŽE Í
UTĚ EN
MINI
DISKOTÉKA, HUDEBNÍ SO KVAP ROD.
POH
B
ŠÍ
PŘE
ÁDKO
VÍ HOSTÉ, BALONKOVÉ A CR VYŠ
Y
LTUR
POŘÁDÁ ODBOR KU

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 21. 2. 2020 do 12 hodin.

• 14.2. – Valentýnská pusa
Zamilovaný pár obdrží 2. skipas na večerní lyžování zdarma!
A to za polibek.
• 29.2. – Karneval ve Skiareálu Lipno
Lyžování v maskách a celodenní zábavný program
nejen s Lišákem Foxem

