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 Přijeli jsme k vám!

Více na str. 2

 Brodýsek

dětská skupina
Více na str. 9

Noste roušky
„Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. “
Společně to zvládneme !
 Jak se starat o roušku?

Více na str. 5

Před prvním použitím

Milí čtenáři,
právě prožíváme dny
plné napětí, stresu
a možná i strachu.
Buďme stateční,
dodržujme pravidla a snad to všichni
přečkáme bez nějaké větší úhony. Mluvím o zdraví. Vše ostatní nechme stranou – naše rodiny a jejich zdraví je nade
vše. A až se to všechno jednou přežene
a budeme se moci nadechnout beze
strachu a hlavně i bez roušky, třeba nadejde čas na zábavu a uvolnění. Pokud se
rozhodnete jet na dovolenou, podpořte
české hotely či penziony, jeďte na nějaké
krásné místo naší republiky. Dejte vědět,
že jste Čech a naši republiku máte rádi.
Nakupujme české výrobky, jezme v českých hospůdkách a restauracích. Když to
uděláme všichni, tak se podaří nastartovat stagnující stav hospodaření a vše se
uvede do normálu mnohem dříve. Těšme
se na to!
Třeba si brzy budeme moci vyjet na kole.
Pro tento případ jsme pro Vás připravili
mapu s nově vyznačenými cyklotrasami,
které startují ve Vyšším Brodě a vedou
do všech světových stran. Vyberou si
cyklisté začátečníci, rodiny s dětmi,
ale i náročnější sportovci.
Všem vám přeji mnoho sil při zvládání
této nelehké situace. Rodičům obzvlášť,
neboť pomáhají svým dětem denně zvládat školní práci a to není vůbec snadné.
A všem Vám, kteří jste museli zůstat
doma, využijte to a BUĎTE se svými rodinami. Berme to jako takový malý restart
a příležitost k přehodnocení životních
priorit a k urovnání vztahů v rodině,
ale i třeba na pracovišti.
dk

Chtěla bych toto cestou poděkovat
všem přátelům, kamarádům,
motorkářům a známým za účast
na poslední cestě mého syna
Pavla Winklera
dne 27. 2. 2020.
Zarmoucená matka
Jitka Úlehlová-Winklerová
a rodina
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Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče,
na základě opatření Ministerstva školství ČR
z 18. 3. 2020 proběhne zápis do ZŠ Vyšší
Brod bez přítomnosti dětí.
Žádost o přijetí je k dispozici na webových
stránkách školy (pro rodiče – zápis do 1. třídy).
V nezbytně nutných případech jej dostanete v úředních hodinách ve škole nebo školce
(pokud bude v provozu)
Vyplněnou žádost můžete v období od 6. 4.
do 30. 4. 2020 zaslat prostřednictvím datové
schránky, mailem s elektronickým podpisem
nebo poštou na adresu: Základní škola, Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod. (Běžný e-mail
není dostačující.)
Po předchozí telefonické domluvě můžete
žádost také přinést osobně do školy v čase
vyhrazeném pro kontakt s veřejností. V tomto
případě se prokážete dokladem totožnosti
a rodným listem dítěte.

Základní škola Vyšší Brod přednostně přijímá
žáky ze svého školského obvodu. Předpokládáme, že kapacita školy je pro Vaše děti
dostatečná. Rozhodnutí o přijetí budou vydána v zákonem stanovené lhůtě nejpozději
do 30. 5. 2020.
Pro rychlejší komunikaci prosíme o uvedení telefonického nebo mailového kontaktu
na rodiče (tento nepovinný údaj případně
uveďte jako další sdělení do žádosti o přijetí)
Na webových stránkách školy je rovněž Zápisní list do 1.třídy. Můžete si jej předem připravit, jeho předání a způsob ověření údajů
dopřesníme podle vývoje situace. 

Přijeli jsme k vám
Druhý ročník setkání s TV Šlágr
a moderátorem Víťou Měchurou
na Plovárně ve Větřní.
Pátek 29.5.2020 od 15 hod.
Cena vstupného včetně dopravy: 200Kč
Přihlašujte se v Infocentru osobně či telefonicky na: 724 336 980.
Vzhledem k vládním opatřením se akce nemusí uskutečnit. 

Vanda Kotálová, ředitelka školy

Zeptali jsme se za Vás
Město Vyšší Brod každoročně pořádá soutěž Okno roku. Myslíte si, že je podpora této soutěže dostatečná?
Máte nápad na další obdobnou akci?
Akci „Okno roku“ ani jako soutěž neberu. Vnímám ji spíše jako ocenění pěstitelů, kterým se jejich výtvor v podobě květinové výzdoby
daný rok nejvíce vyvedl. Troufnu si říct, že kytičky nepěstujeme pro
ocenění, ale pro potřebu udělat něco hezkého pro sebe a tím i pro
ostatní. Zkrátka chceme mít okolo sebe pěkné prostředí… A že se to
líbí i někomu jinému a třeba mu to zpříjemní den, je fajn. Vždyť kdo
by se denně staral o to, aby pak dostal cenu? Kdepak, pěstitel má
v sobě lásku ke kytičkám zakódovanou!
Když se nakonec výsledek našeho počínání zalíbí komisi vyhodnocující „Okno roku“, je to opravdu milý bonus navíc. A díky za něj!
Větší podporu soutěže vidím v rovině morální, například občasným
uveřejněním některé fotografie krásného květinového zákoutí našich
pěstitelů i s uvedením jména toho kterého, ve zpravodaji průběžně
po celý rok. Komu čest, tomu čest!
Je známá věc, že nadšení je nakažlivé, a proto by se mi líbilo spojit
sousedské síly a udělat krásnou celou ulici. Šlo by o to, pěkně upravit
veřejný prostor kolem domu (plotu), kde bydlíme. Někde už to tak

bezděky probíhá… Případným vyhlášením nové kategorie soutěže
Okno roku s názvem „Nejhezčí ulice Vyššího Brodu“ bychom zaseli
zdravou rivalitu.
Jednoznačně bych podpořila více akcí typu Krokusiáda. Tento nápad
paní Ouředníkové je na medaili! Vždyť jarní krokusy obdivujeme
všichni! V tom případě apeluji na úředníky MěÚ, aby zveřejnili koncepci květinové výzdoby města a vytipovali lokality a způsob, jak se
občané mohou vhodně zapojit a pomoci.
Mám velkou radost, že se mezi námi objevují další šikulové, kterým
není líto udělat něco navíc a byť z toho nekouká žádná odměna,
dělají svoje a tím i naše prostředí hezčím.
zastupitelka Heike Voráčková
Své dotazy na zastupitele zasílejte mailem:
kultura@mestovyssibrod.cz
Každý měsíc se zeptáme za Vás na jednu z doručených otázek.

Mezinárodní den ptactva

P

Soutěž v květinové
výzdobě
M

ěstský úřad, odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem
kultury a cestovního ruchu se rozhodly o pokračování v tradici
motivační soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu Zahrada roku a to
ve čtyřech kategoriích: OKNO – BALKÓN – ZAHRADA – PROVOZOVNA
roku 2020. V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa – vítěz
obdrží 1.500 Kč, druhý v pořadí 1.000 Kč a třetí 500 Kč. Samostatně bude
letos opět vyhodnocena TOP květinová zahradní výzdoba 2020 za nejlepší celkový dojem s ohodnocením 2.000 Kč.

rvního dubna na apríla, kdy je v plném proudu pohyb tažných
ptáků, již více jak 100 let slavíme Mezinárodní den ptactva. Právě 1. dubna roku 1906 byla totiž podepsána mezinárodní Konvence
o ochraně užitečného ptactva. Československá republika k této konvenci přistoupila v roce 1924. Málokdo však tuší, že u nás je tradice
aprílového slavení „Dne ptáků“ ještě o něco starší a sahá až do dob
Rakousko – Uherské monarchie. Tradici založil slovenský přírodovědec
Oto Herrmann (1835 – 1914), který se narodil, žil a působil v Brezně. Prvně byl „Den ptáků“ vyhlášen 1. dubna 1900 jako akce pro školy v tehdejším Rakousko – Uhersku a spolu s opeřenci se „oslavovaly“ i stromy.
Jedním z hlavních cílů tohoto dne je upozornění veřejnosti na stále
více narůstající nebezpečí ohrožující ptáky i jejich stávaniště na celém
světě a pomoci tak k jejich ochraně. Nejen v české krajině nenávratně zanikají biotopy mnoha druhů ptáků. Ve Středomoří každoročně
v období jarního a podzimního tahu nezahyne velké množství ptáků
vyčerpáním z dlouhé cesty, ale zejména důsledkem nelegálního lovu
a odchytu.
Tento den se zařazuje k významným mezinárodním svátkům ochrany
přírody.
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Hodnocena bude nejen estetická stránka, ale i originalita nápadů v jednotlivých kategoriích.
Přejeme všem již tradičním, ale i novým zájemcům– účastníkům soutěže hodně štěstí v pracovním úsilí a v náročné péči o živou krásu nejen
pro své potěšení, ale i k radosti nás všech! 
Členové hodnotitelské komise
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Vyšší Brod spojuje ochota pomáhat

Díky šíření nákazy novým koronavirem
se celá naše země dostala do situace,
kterou naprosto nezná. Tato historická
událost ale ukazuje, že společnost dokáže ve vypjatých chvílích spolupracovat
a vzájemně si pomáhat. I ve Vyšším Brodě máme spoustu lidí, kteří jsou ochotni
nezištně podat pomocnou ruku.
Výzva „Chci pomáhat“
Ve sdělovacích prostředcích téměř denně
slýcháme o dobrovolnících, kteří šijí roušky
pro ostatní nebo nabízejí pomoc seniorům.
Nejinak je tomu i ve Vyšším Brodě. „Ve městě
se najde skutečně velká skupina lidí, kteří chtějí pomáhat. Na naši výzvu, že chceme vytvořit
databázi dobrovolníků pro případnou pomoc
seniorům s nákupy potravin a léků, se téměř
okamžitě začali lidé hlásit. Prozatím vše zvládáme pomocí naší pečovatelské služby, ale je
moc fajn vědět, že máme v záloze lidi, pokud
by bylo zajištění potřeb nad naše síly. Moc si
takového přístupu občanů vážím,“ říká místostarosta Jan Straka.

4 |

Roušky se šijí ve velkém
Potřeba látkových roušek je i v našem městě
značná. Město vyzvalo občany, pokud chtějí
pomáhat i v této oblasti, mohou na úřad nosit
materiál nebo se hlásit, že šijí roušky. Díky tomu město mohlo spojit lidi a podpořit je v jejich úsilí. „Látek jsme dosud dostali poměrně
dost a snažíme se je distribuovat mezi dobrovolníky a dobrovolnice šijící roušky,, o kterých
víme. Městu se podařilo sehnat a zakoupit
i několik set metrů gumiček a tkalounů. U šití
roušek je to podobné jako s pomocí seniorům. Hned se nám začali ozývat lidi, že šijí
nebo dodají materiál. Víme samozřejmě, že je
i spousta jiných, kteří šijí doma a roušky dávají rodině a svým známým. Jakákoliv pomoc
a aktivita je v téhle situaci uznáníhodná“ říka
Jan Straka.
S rouškami pomáhá i Vietnamská komunita
Vyšebrodští Vietnamci se sami přihlásili s tím,
že chtějí pomoct a zřídili hned dvě dílny na šití
roušek. Jejich úsilí podpořili i starousedlicí,
kteří půjčili šicí stroje, kterých neměli Vietnam-

ci dostatek. Město poskytlo materiál a začalo
se šít. Během prvních třech dní bylo z vietnamských dílen dodáno téměř osm set roušek.
Vietnamská komunita věnovala i jednorázové
roušky, základní respirátory, dezinfekční gely
a rukavice. Nejprve byly zásobeny lékařské ordinace, lékárna, hasiči a městská policie a další
v „první linii“. Poté probíhala i distribuce mezi
občany.
První roušky obdrželi senioři
Město se při distribuci roušek od všech dobrovolníků nejdříve zaměřilo na ve Vyšším Brodě trvale hlášené občany starší 65 let. Každý
z nich dostal do schránky obálku se dvěma
látkovými rouškami a informacemi o tom, jak
ji nosit a udržovat. Město bude roušky od dobrovolníků distribuovat i dále. Podrobnější informace budou následně zveřejněny na webu
města, plakátovacích plochách a pomocí dalších informačních kanálů města. 
kt

Před prvním použitím roušku vyprat na 90° nebo vyvařit v hrnci.
Rouškou si zakryjte nos a ústa.
Jednu roušku nosit maximálně 4 hodiny, poté vyprat na 90°
nebo vyvařit a ještě vlhkou vyžehlit.
Proto je dobré mít více bavlněných roušek na výměnu.
Roušku nandavat i sundavat za šňůrky nebo gumičky.
Před nandáním si vždy umýt ruce mýdlem.
Při nošení se roušky nedotýkat, pokud se ji dotknete, měli byste
si hned ruce umýt nebo dezinfikovat dezinfekčním gelem.
"Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě!"
Samotná rouška ale nestačí
Myslete na pravidelnou hygienu rukou. Pokud nikam nemusíte,
zůstávejte doma, to je nejlepší ochrana před nákazou. Pokud
musíte např. na nákup nebo k lékaři, používejte kromě roušky
i jednorázové nebo úklidové rukvice.
DŮLEŽITÉ KONTAKTY MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Městský úřad : 380 746 537
Městská policie: 724 336 986
Sociální odbor: 380 746 613
Pečovatelská služba: 607 243 979
Městská policie zajišťuje také dovoz základních
potravin lidem s nařízenou karanténou.
Pečovatelská služba zajišťuje nákupy, dovoz
léků nebo obědů ze školní jídelny seniorům nad
65 let.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Info linka ke koronaviru: 1212
Záchrnná služba: 155
Policie ČR: 158
Hasiči: 150
Krajská hygienická stanice, pohotovsostní
lina ke koronaviru:
736 514 386 nebo 731 428 577
(v čase 7:00 - 19:00)
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Život s rouškou
V

našich předchozích příspěvcích jste se
mohli dočíst, jak každý z nás zestárne nebo
bude nucen řešit péči o své blízké. Nikdo z nás
asi netušil, že se všichni bez ohledu na věk staneme součástí kolosu jménem Covid-19. Celý
svět teď žije jediným tématem a tím, do jaké
míry je koronavirem omezován. Nemůžeme
žít, jak jsme zvyklí, nemůžeme rozhodovat
o tom, co budeme nebo nebudeme dělat.
Téměř všichni se snažíme dodržovat všechna
omezení a opatření a čekáme na výsledek.
Kromě vyčerpaných zdravotníků, policistů, hasičů, prodavaček a dalších tu ale máme také
klienty různých zařízení. U nás v Domově probíhala série opatření již od poloviny února. Naším hlavním úkolem bylo, je a bude zajistit pro
naše uživatele ochranu zdraví, bezpečí a nerizikové prostředí. Na začátku března jsme

pro návštěvy Domov zcela uzavřeli. Pro naše
obyvatele je to možná náročnější zkouška
než kdejaká nemoc. Pro starého člověka je
snad nejdůležitější být v kontaktu se svou rodinou, s přáteli a každý den, kdy jsou „sami“
je pro ně nekonečný. V dnešní době různých
komunikačních technologií je relativně snadné alespoň minimální kontakt zajistit. V našem
Domově využíváme vedle běžných komunikačních prostředků také skype, což se setkalo
u některých seniorů nejprve s překvapením,
ale dnes už tuto možnost komunikace s rodinou rádi využívají.
I naši klienti s koronavirem bojují – například
paní Hovorková usedla k šicímu stroji a šije roušky pro zaměstnance a jejich rodiny.
Pro nás je to pomoc, které si nesmírně vážíme.
Přestože jsme byli nuceni spoustu aktivit utlumit, snažíme se, aby naši klienti nastalou situaci nevnímali jako tragédii. Těšíme se, až zase
budeme moci společně posedět s harmonikářem, zahrát si AZ kvíz nebo třeba oslavit
narozeniny.

Děkujeme všem, kteří nám v této době nabídli
jakoukoliv pomoc. Velmi si toho vážíme. 
Autor: Domov pro seniory Kaplice

Telekontaktní tísňová péče od společnosti
Sociální služby SOVY, o.p.s., s podporou Města Vyšší Brod
A

utomatický systém tísňového volání poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc lidem, kteří jsou v důsledku
nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtížía sociální osamělosti trvale či
přechodně znevýhodněni.

V současné době je tísňová péče zajišťována pomocí tísňového tlačítka, které lze nosit
na krku nebo tlačítka v podobě hodinek nošených na ruce.
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin
denně. Systém reaguje nejen na tísňové volání klienta po stisknutí tlačítka (když např.
upadne, cítí se ohrožen např. v důsledku napadení či zhoršení zdravotního stavu), ale také
na hlášení systému detekce pohybu, pokud se

Informace
z úřadu
D

ne 5. 2. 2020 proběhlo výběrové řízení
na obsazení místa sociální pracovnice pečovatelské služby. Výběrová komise vyhodnotila došlou přihlášku, shodla se a vybrala
na toto pracovní místo paní Mgr. Lenku Grbačovou s nástupem od 1. 5. 2020. Věříme,
že paní Grbačová bude posilou našeho pra-
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klient delší dobu nepohybuje (konkrétní doba
časové prodlevy na spánek bývá dohodnuta
s klientem dle jeho potřeb, obvykle v rozmezí
8 – 12 hodin, v nichž systém nespouští alarm
pro absenci pohybu).
Pracovník tísňové péče se po obdržení tísňového volání vždy snaží zajistit pomoc tam, kde
je klientovi nejblíže, tzn. nejprve volá jemu
samotnému, jestli potřebuje pomoc a jakou
(tím jsou eliminovány případy, kdy klient stiskne tlačítko omylem), pokud se klient nehlásí, jsou kontaktovány osoby blízké, které se
mohou nacházet v okolí klienta a v případě
neúspěchu této varianty zajistí návštěvu v domácnosti klienta pracovníci tísňové péče, kteří
v případě potřeby kontaktují integrovaný záchranný systém.

Cenu za zavedení služby hradí svým občanům
Město Vyšší Brod, cena za provoz služby je 300
Kč/měs. v případě napojení na pevnou linku,
400 Kč/měs. v případě napojení na mobilního
operátora. Město se rovněž podílí na osobních
nákladech pohotovostního pracovníka, který
službu zajišťuje přímo ve Vyšším Brodě.

covního kolektivu a přejeme jí mnoho pracovních úspěchů.

na sebe další úkoly, často nám pomohla při řešení různých problémů. To vše bez ohledu
na svůj prospěch a bez očekávání oficiálního
uznání. O to víc jsme si její práce vážili.

Na novou kolegyni se těšíme, s naší další kolegyní se naopak neradi loučíme. Paní Hana
Erhartová se po mnoha letech práce pro město Vyšší Brod rozhodla k poslednímu březnu ukončit pracovní poměr. Hanka Erhartová
nastoupila na Městský úřad Vyšší Brod v roce
1991 nejprve jako sociální pracovnice, později
jako účetní. Po vytvoření finančního odboru začala vykonávat práci vedoucí odboru.
Po celou dobu svého působení byl její přístup
k nám všem profesionální a zároveň lidský.
Oceňovali jsme nejenom její odborné znalosti, ale také její každodenní snahu být ve své
funkci vedoucí finančního odboru ostatním
nápomocna. Hanka mnohokrát vzala obětavě

V případě zájmu o zřízení tísňové péče kontaktujte vedoucí tísňové péče, paní Mgr. Evu Bredovou na tel. čísle 730 104 176. Pracovnice
tísňové péče Vás navštíví ve Vašem domově
a spolu s Vámi nastaví službu tak, aby vyhovovala Vašim individuálním potřebám. 

Milá Hanko, děkujeme za Tvoji obětavou práci, za mnoho milých společných pracovních
i osobních zážitků a přejeme Ti do dalších let
pevné zdraví, hodně elánu a životní pohody.
Konec je začátkem něčeho nového, přesto,
Hanko, doufáme, že na kolektiv spolupracovníků nezapomeneš a že mezi nás ráda přijdeš.
Budeš vždy vítána a texty hlášení do místního
rozhlasu budou připraveny…
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Soubor usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 25. 2. 2020
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu /§ 95
odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele

K bodu č. 5 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Český svaz ochránců přírody ZO Vyšší Brod

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu MVDr. Tomáše Jaroše a pí Heike Voráčkovou a zapisovatelku pí Ditu Kaiserovou.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod a Českým svazem
ochránců přírody, ZO Vyšší Brod, Hrudkov 77,
382 73 Vyšší Brod IČ: 67155081, ve výši 30.000 Kč.

Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu ZM
dne 25. 2. 2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.2.1., 2020.12.2.2.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
rozšíření programu ZM dne 25. 2. 2020 o bod č.
12 Stížnost na nevhodné chování úředníka
II. schvaluje
program jednání ZM dne 25. 2. 2020
Hlasování o doplnění bodu č. 12:
PRO: Zálešák, Straka, Franc, Čížek, Voráčková,
Kotálová, Jarošová, Poláček
PROTI: Marek, Kulík ZDRŽEL SE: Ouředníková,
Jaroš
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne
4. 2. 2020 a RM ze dne 22. 1. a 5. 2. 2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 4. 2. 2020 a RM
z 22. 1. 2020 a 5. 2. 2020
K bodu č. 4 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Square Dance Club Šumaváček
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo u s n e
s e n í č. 2020.12.4.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod a spolkem Square Dance Club Šumaváček, Spolek, Loučovice 276,
382 76 Loučovice, IČ: 26529297 ve výši 30.000 Kč.
Hlasování o dotaci ve výši 30 tis., bez podílu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

Hlasování o dotaci ve výši 30 tis., bez vlastního podílu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Kroužek stolního tenisu ZŠ Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod a sportovním
klubem Kroužek stolního tenisu Základní školy
Vyšší Brod, Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 22610014, ve výši 130.000 Kč.
Hlasování o dotaci ve výši 130 tis.:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Aqualung club – Klub sportovního potápění, z.s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
mezi městem Vyšší Brod a spolkem Aqualung
club – Klub sportovního potápění, z.s., Frymburk
čp. 3, 382 79 Frymburk, IČ: 00476382, ve výši
70.000 Kč.
Hlasování o dotaci ve výši 70 tis.:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Franc,
Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek,
Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Kulík NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Dravé saně, z.s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod a spolkem Dravé
saně, z.s., Lipno nad Vltavou čp. 100, 382 78 Lipno
nad Vltavou, IČ: 06596860, ve výši 30.000 Kč.

Hlasování o dotaci ve výši 30 tis.:
PRO: Zálešák, Straka, Kotálová, Kulík, Franc, Jaroš,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: Voráčková ZDRŽEL SE: Jarošová NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.9.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi městem Vyšší Brod a žadatelem na činnost
sportovního oddílu STS Chvojkovice – Vyšší Brod
ve výši 20 000, Kč.
Hlasování o dotaci ve výši 20 tis.:
PRO: Zálešák, Straka, Kulík, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Voráčková, Kotálová NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi městem Vyšší Brod a žadatelem
ve výši 40.000 Kč.
Hlasování o dotaci ve výši 40 tis. bez podílu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Žádost o dotaci z rozpočtu města
FK Dolní Dvořiště, z.s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.11.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy
na poskytnutí dotace mezi městem Vyšší Brod
a spolkem FK Dolní Dvořiště, z.s., Dolní Dvořiště
čp. 163, 382 72 Dolní Dvořiště, IČ: 65025407.
Hlasování o pozastavení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Stížnost na nevhodné chování
úředníka
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.12.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o stížnosti podané dne 6. 2. 2020
na nevhodné chování úředníka
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Hlasování o pozastavení:
PRO: Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Jaroš,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Zálešák, Franc, Jarošová
NEHLASOVAL: 0

Nepřijatá usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 25. 2. 2020
K bodu č. 8 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Dravé saně, z.s.

K bodu č. 13 Různé

Hlasování o protinávrhu dotace ve výši 18 tis.:
PRO: Voráčková,
PROTI: Zálešák, Straka, Kotálová, Kulík, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
ZDRŽEL SE: Franc, Jarošová NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2020.12.13.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
RM řešením úpravy vjezdu z ulice Míru,
Vyšší Brod k bytovému domu čp. 256
Hlasování pro pověření RM (řešení vjezdu
k čp. 256)
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

Hřiště ve Studánkách bude podle původního projektu
Ve čtvrtek 12. března proběhlo letošní první setkání z cyklu „Na kávu s vedením města“,
tentokrát ve Studánkách, na kterém se vedení
města sešlo se Studáneckými kvůli výstavbě víceúčelového hřiště. Setkání předcházelo
dotazníkové šetření, při němž se Studánečtí vyjadřovali ke svým aktuálním potřebám
v souvislosti s víceúčelovým hřištěm. Z dotazníků celkem jednoznačně vyplynulo, že si přejí
hřiště tak, jak bylo původně navrženo, tedy
i se sportovní plochou o velikosti tenisového
kurtu. Jsem moc rád, že nyní známe aktuální
názor obyvatel Studánek, jak má hřiště vypadat. Musím také ocenit, jak probíhala debata
na samotném setkání. Musím říct, že se jednalo o zatím asi nejlepší „kávu s vedením“. Studáneckých přišlo hodně a všichni se snažili řešit
věci konstruktivně a dobrali jsme se k nějakým
výsledkům. Kdyby probíhala tato setkání vždy
tímhle způsobem, bylo by to skvělé.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

K bodu č. 13 Různé
Hlasování o vyjádření nesouhlasu s nevhodným chováním na ZM:
PRO: Franc, Kulík, Voráčková, Straka, Zálešák
PROTI: Marek, Jarošová, Kotálová, Poláček, Čížek,
Jaroš
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Ouředníková

Zprávy z rady
Během posledního měsíce se rada města
schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem. Ještě před platností vládních
opatření se vedení města ale sešlo s obyvateli Studánek kvůli výstavbě víceúčelového hřiště.

Usnesení nebylo přijato

Zastupitelstvo a rada
Zastupitelstvo se na svém posledním zasedání
věnovalo především dotacím spolků. Prozatím
zastupitelstvo rozdělilo na dotacích 350 tisíc.
Podpořilo např. stolní tenisty nebo úspěšného
judistu Ondřeje Svobodu, který nás reprezentuje i na evropské úrovni. Podrobnosti naleznete v souboru usnesení, které je zveřejněno
v tomto vydání zpravodaje. V nejbližším období se zastupitelstvo scházet pravděpodobně
nebude. Dle nařízení vlády mají zastupitelstva
obcí řešit během platnosti omezení kvůli pandemii nového koronaviru jen věci spojené s řešením nouzového stavu nebo spojené s provozem úřadu a města (např. rozpočtová opatření
apod.), které má ve své působnosti pouze ZM.
Navíc by se tak mělo dít pouze za pomoci
dálkového přístupu, tedy například formou
videokonference.
Rada města se nyní schází především na mimořádných zasedáních a řeší nastalou situaci.
Mezi nejdůležitější rozhodnutí, která byla učiněna na těchto zasedáních, patří uzavření mateřské školy a dětské skupiny. Toto uzavření je
platné až do odvolání. V průběhu nouzového
stavu RM neřeší běžné záležitosti, jak jsou žádosti o pronájem, souhlasy se stavbami apod.
Prosíme tedy všechny žadatele o trpělivost.
Jan Straka
místostarosta

Zveme Vás na další veřejné jednání
Zastupitelstva města, jehož termín bude
včas zveřejněn.

Schválení dotace
a poděkování
R

ada Vyššího Brodu dne 22. ledna
2020 schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí
na podporu integrace cizinců na lokální
úrovni v roce 2020. Dne 16. března 2020
rozhodnutí o přidělení projektu „Nastavení integrační politiky ve Vyšším Brodě“
schválil ministr vnitra Jan Hamáček. Nastavením integrační politiky je především
myšleno vytvoření informačních a vzdělávacích aktivit tak, aby se postupně snížily
negativní efekty vyplývající ze stále narůstajícího počtu cizinců na území města
Vyššího Brodu.
Nikomu z vás jistě neunikly zprávy o šíření
nového typu koronaviru světem. V celé
republice se strhla vlna solidarity a občanské výpomoci. Toto se týká i občanů Vyšebrodska, a proto bych touto cestou chtěl
vyjádřit své díky všem, kteří se aktivně podílí, ať šitím roušek, či pouhou zodpovědností, na snížení rizika nakažení koronavirem. Poděkování patří i vietnamské komunitě, zejména Milan Center, Cindy Salon
Vyšší Brod, restauraci Viet Village, Pham
Dinh Khuong Studánky a potravinám Lenka za poskytnutí ochranných pomůcek
– jednorázových roušek a dezinfekčních
gelů.
Jsou to pro všechny z nás těžké časy.
Na druhou stranu věřím, že z nich vzejdeme posíleni o novou zkušenost a naději
lepšího mezilidského soužití. 
Za Komisi pro integraci cizinců,
Mgr. et Mgr. Jan Krotký
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Dětská skupina města je v provozu už třetí měsíc
Po půlročních přípravách, získávání potřebných povolení a shánění prostředků
z dotací zahájila na začátku ledna 2020
svůj provoz dětská skupina města Vyšší
Brod Brodýsek.
Dětská skupina Brodýsek už třetím měsíce
zajišťuje péči především o vyšebrodské děti. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. „Díky
menšímu počtu dětí má rodinný charakter
a umožňuje individuálnější přístup k dětem
i rodičům,“ uvedla Zuzana Kusová, která je prověřena vedením Brodýsku.
Děti už si za uplynulý čas zvykly na nový režim
a začaly navazovat nová přátelství. Společně prožily spoustu zábavy, naučily se novým
věcem a spoustu dalšího je čeká. „Máme domluvenou návštěvu policie, záchranky i ha-

sičů a také nás každý měsíc čekají zajímavé
ukázky z dětské četby ve vyšebrodské městské
knihovně,“ dále prozrazuje Zuzana Kusová.
„Musím říct, že dětská skupina funguje výborně. Všechny dámy, které se na provozu podílí, jsou opravdu ženy na svém místě. Dětem
se věnují skvěle, vymýšlí neustále nové věci
a různé programy,“ shrnuje místostarosta Jan
Straka.
Provoz Brodýsku je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu zaměstnanost. Dotace je poskytnuta na maximálně tři
roky a prostředky jsou poskytovány průběžně. „Máme schválenou dotaci přes 3 miliony
koruny, z které se může hradit nákup vybavení
a především mzdové náklady,“ doplňuje Jan
Straka. 
DK

Překážková dráha.

Pohádkový týden – pohádka o Perníkové chaloupce.
I na strom vylezu.

Jízda na sněhu po pytlích.

Krmení kačenek.

Lepení perníčků.

Stavba sněhuláka.

Navštěva dětského hřiště.

Navštěva knihovny.

Tříkrálovské tvoření.
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Nová prohlídková trasa
v klášteře
V

ážení návštěvníci, pokud to pandemie koronaviru dovolí, zahájí
Cisterciácké opatství Vyšší Brod letní návštěvnickou sezonu v pátek
1. května 2020. Tentokrát nabídneme dokonce tři prohlídkové trasy.
První bude jako obvykle věnována prohlídce opatského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, obrazovým galeriím a naší unikátní barokní interiérové knihovně. Druhá trasa, která vede přes gotické sklepení až k Závišově kříži v Rožmberské oratoři, bude tradičně otevřena až od 1. července
do 30. září. Multimediální expozici v gotických sklepích však můžete
navštívit už od začátku letní sezony. Seznámí vás s průzkumem Rožmberské hrobky a velkoformátovým znázorněním cyklu Mistra vyšebrodského oltáře. Nová, třetí trasa, přístupná už od května, nabídne stálou
expozici věnovanou vzniku a historii cisterciáckého řádu a Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Bude otevřena denně v návštěvních hodinách
kláštera, a to zcela zdarma.
Také srdečně zveme k příjemnému posezení v obnovené klášterní
kavárně Caffè Convento u dobré kávy a zákusků.
Těšíme se na vás.

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Naši milí,
Všem vám ze srdce přejeme požehnané
velikonoční svátky.
Pokud byste si chtěli uplést pomlázku,
připravili jsme pro Vás proutky, které si můžete
volně rozebrat ve středu 8. 4. 2020
mezi 9 a 17 hod. ze sudu před Městským úřadem.
Vaše redakční rada
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Ohlédnutí za rokem 2019
M

ěstská policie Vyšší Brod pracovala a stále pracuje ve čtyřech strážnících. Naší
povinností je zajišťování každodenního provozu výkonu služby zpravidla od 7:30 hod.
do 17 hodiny. Během výkonu služby pravidelně dohlížíme na cestu školáků do školy. Poté
se věnujeme kontrolám čistoty veřejně přístupných míst ve městě. Zjišťujeme odstavené autovraky v katastru, kde většinou probíhá složité zjišťování majitele autovraku, z důvodu, že tyto nejsou důsledně přepisovány
na stávající majitele. Tímto se protahuje odstranění takových vozidel někdy až na měsíce.
Dále kontrolujeme městská parkoviště, kde
zjišťujeme, zda návštěvníci, ale i naši spoluobčané, mají zaplaceny poplatky za parkování,
případně platné parkovací karty. Za uplynulý
rok bylo uloženo 535 blokových pokut za celkem 372.000 Kč, včetně pokut za krádeže,
znečištění veřejného prostranství a další delikty. Nově je využívána platba pokut bezhotovostně pomocí platebního terminálu, a to
se poměrně osvědčilo, především u cizinců.
Odpadl zde problém s výměnou cizích měn
na české koruny.
Dále se také se věnujeme odchytu volně pobíhajících zvířat (v r. 2019 jich bylo celkem 21)
většinou psů, ale mezi odchycenými zvířaty
byl i papoušek a také několik divokých drav-

ců. Ve spolupráci s rakouskou policií jsme zjišťovali majitele nalezené fenky psa rasy Cane
Corso. Majitele se podařilo podle čipu dohledat v Rakousku. Bohužel si fenku nepřevzal,
protože to byl původní majitel při očipovaní,
ale psa poté prodal a nedohledal komu. Proto jsme ve spolupráci s místními spolky, kteří
se zabývají adopcí zvířat. Jejich členové našli
nového majitele pro fenku. Jinak by musela
skončit v útulku, což by stálo město nemalé
náklady. Čipování je dobrá věc, pokud se dodržují daná pravidla, a ti je zejména přeregistrace majitele psa.

Stejně tak se staráme o výměnu poškozených
dopravních značek (případně jejich doplnění)
a zařízení, která jsou ve správě města. Dále
hlásíme vedlejšímu odboru města potřeby
oprav místních komunikací, vodorovného dopravního značení a oprav veřejného osvětlení.

Podobně je to u osobních vozidel, která nejsou řádně převedena. U nich hrozí, že případné přestupky a neplacení zákonného pojištění půjde na vrub majitele v evidenci vozidel.
Již jsme takové případy u nás řešili a jsou
v mnoha případě neřešitelné!

Současná situace je pro všechny těžká a náročná. Proto prosím, dbejte všech pokynů
a hlavně noste roušky a tím chraňte zdraví své
i svých blízkých. 
Městská policie Vyšší Brod

Velmi děkujeme našim spoluobčanům za spolupráci a případné nahlášení problému, který
se snažíme vyřešit vždy co nejrychleji. Neváhejte se proto na nás obracet pro radu či s nějakou situací, která vás tíží a s níž jsme schopni
Vám pomoci.

Průběžně během celého roku se staráme
o výběry, údržbu a obnovu parkovacích automatů v našem městě. Celkem se za parkování
v placených zónách vybralo cca 890.000 Kč.
Nyní probíhá postupná obnova dosluhujících parkovacích automatů, která je nákladná.
Cena nového automatu je cca 150.000 Kč.
Původní automaty jsou z roku 1996 a ty máme instalovány již jen 2.

Něco málo z činnosti hasičů Vyšší Brod
D

ne 22. 2. 2020 proběhl tradiční hasičský
ples v sále hotelu Šumava. Dle ohlasů
od návštěvníků se ples povedl. Chtěl bych
tímto poděkovat Jiřímu Francovi za bezplatný
pronájem sálu a zařízení výzdoby a obsluhy
na place. Dále bych chtěl poděkovat manže-

lům Pavelcovým, kteří nám poskytli chybějící
lavice, židle a stoly. Vše bylo využito i druhý
denna dětském maškarním plese. Ples by nebyl plesem, kdyby na něm chyběla tombola,
ta by nešla uskutečnit bez sponzorských darů.
Takže další poděkování patří všem sponzorům, kteří nám na ples nějakým způsobem
přispěli.
Vzhledem k pandemické situaci v České republice nebude uskutečněn svoz železného šrotu a elektroodpadu v měsíci dubnu,
ale akci pravděpodobně přesuneme na září.
O uskutečnění akce budeme s předstihem informovat.
Nyní ještě pár slov k činnosti zásahové jednotky. Od 1. 1. do 25. 3. jsme vyjížděli k 17
událostem (5 x dopravní nehoda, 12 x ostatní
a technická pomoc). Členové jednotky 1. 2.
2020 absolvovali školení 1. pomoci. V prostorách hasičárny šlo o teoretický výklad, který
byl doplněn o praktické zkoušky. O své zkušenosti se s námi podělili pracovníci jihočeské
záchranky a kardiocentra nemocnice České
Budějovice.
Hodně sil, v dnešní době i těch psychických
přeje Daniel Krob
starosta SDH Vyšší Brod
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Nejistá sezóna pokračuje

S

tolní tenistky z Vyššího Brodu se ve své první ligové sezóně perou snad z celým světem. Nejen soupeřky, nemoci, zranění a pokles
formy. Teď ještě zásah vyšší moci v podobě
pandemie a přerušené soutěže. Zavřené jsou
napřed školní zařízení pak nakonec všechna
sportoviště.
Když už holky nějak překonaly chřipkovou epidemii a doma si poradily se Spartou a Stodůlkami dva týdny nato v Praze už byla Nečasová zase zralá na pořádné poleženíčko s čajem
a aspirinem. Zachraňující se ABC Braník ještě
dokázaly porazit 6:4, když zase nedokázaly
vyhrát už vlastně vyhraného debla. Dvojice
Meškánová – Dubravcová dokázaly neproměnit
snad deset mečbolů a prohrály 2:3. Soupeřky

dostaly darem bod a hned bylo o problém
postaráno. Vyhrát nejtěsnějším rozdílem pak
stálo mladé družstvo z pohraničí spoustu sil.
Navíc Nečasová musela jako vždycky dva zápasy otáčet. To samé se přihodilo Meškánové.
Dubravcová vžak na pozici tři udělala rozhodující bod a teprve tehdy byl klid.
Zbytečně ztracené síly pak chyběly odpoledne. Slavoj Praha je zkušený tým v nejlepším věku 19 -24 let a tak nebyl čas na hrdinství. Do debla musela nastoupit Procházková
s Dubravcovou. Zázrak se nekonal a soupeřky
měly opět náskok. K tomu se přidalo vynucené
střídání Nečasové Dubravcou a problém byl
na světě. 3:7 pro Slavoj Praha je ještě přijatelný
výsledek. Šestnáctiletá Meškánová dokázala
vyhrát dvakrát a na trojce hrající Procházková získala povinný bod. Chyběly však bodíky
od nemocné Nečasové.
Tabulka druhé ligy žen je zamotaná především
na prvních třech místech. První je Slavoj Praha,
ale má stejný počet bodů jako Vyšší Brod. V posledním dvojkole má však Vyšší Brod odehrát

o letních prázdninách přišel nový školní rok
a s ním pravidelné oddílové schůzky. Podařilo se nám úspěšně zdolat všechny vrcholy Šumavského Everestu a získat tak certifikát.
Ve výšce našich šumavských tisícovek nejeden
zapomene na všední starosti a na svět kolem
sebe se dívá a jistým nadhledem. Věřím, že pro
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Česká asociace stolního tenisu odložila vzhledem k vážné situaci všechna ligová utkání.
Funkcionáři se až 30.dubna rozhodnou, zda se
poslední ligový víkend odehraje nebo se bude
hledat nějaké jiné administrativní řešení. Pokud se bude ještě hrát, tak nejdříve v květnu.
Pokud ne, bude to pro Vyšší Brod hodně smutný příběh. Jsou však situace, kdy sport musí jít
stranou, i když je za ním spousta práce. p.m.

Poč zápasů

v

r

p

skore

body

1.

Slavoj Praha

17

10

2

5

101:69

39

2.

Vyšší Brod

16

11

1

4

93:67

39

3.

Sparta B

16

9

4

3

97:63

38

4.

Kovářov

17

8

3

6

87:83

36

9.

Braník

17

5

1

11

79:91

28

10.

Tábor

17

0

0

17

31:139

17

Shackleton a jiné výpravy
P

ještě dva zápasy a Slavoj jen jeden. Jeden bod
za vedoucí dvojicí je Sparta. Té zbývají odehrát
dva zápasy, stejně jako Vyššímu Brodu. Z pohledu na tabulku je vidět, jak blízko má Vyšší
Brod k postupu do první ligy.
První v neúplné tabulce Slavoj Praha, jede
na jediný a poslední zápas do Plzně a za předpokladu, že Vyšší Brod porazí beznadějně poslední Tábor je stejně mimo hru. Sparta Praha
vyjíždí na poslední dvojkolo na ELLIZU Praha
a do Vlašimi. Nezbývá tedy, než kromě Tábora,
porazit v závěrečném domácím zápase také
Kovářov a nenechat nic náhodě.

nás tyto výpravy byly přínosem poznat nejen
nové druhy rostlin a zvířat, krásu míst, blízkých
našemu bydlišti, ale i historii kraje kolem nás.
Pořádali jsme i naše již tradiční akce podzimní
víkendovku, Himalájského medvěda, výpravu
do podzemí a silvestrovský výšlap. Uspořádali
i soutěž Ranger roku, kde účastníci prokazovali

své znalosti a dovednosti v uzlování, přípravy
a rozdělání ohně, střelbě, zručnosti a znalostech
z přírody. V lednu nás čekalo setkání s českým
polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem, kde jsme
měli možnost se seznámit se zakladatelem polární stanice Eco-Nelson na Antarktidě a prakticky si vyzkoušet různé techniky a pomůcky
k přežití člověka v přírodě. Následovala velká
polární výprava po stopách Ernesta Shackletona a jeho lodi Endurance. Sešly se čtyři oddíly
Royal Rangers, aby společně putovaly polárním
krajem, objevovaly neznámá místa, bojovaly
o holé životy a nakonec se dočkaly záchrany.
Pětačtyřicet členů posádky lovilo tuleně, zachraňovalo zásoby z trosek lodi, staralo se o psí
spřežení, bojovalo proti trudomyslnosti a nakonec putovalo krajinou jen s nejnutnější výbavou, tmou, sněhem, ledovou vodou, aby
nakonec našlo záchranu a mohlo si oddechnout v teple praskajícího ohně u dobrého jídla.
Následující měsíce jsme putovali za keškami
do divokých krajů našeho pohraničí, učili se
základům první pomoci za použití předmětů,
které jsme měli po ruce, když „chybí“ lékárnička, poznávali nové uzle a vazby a navštívili
plavecká bazén. Během měsíce dubna nás čeká
kontrola našich kešek, jejich příprava na další
sezónu a jarní víkendovka.   V. Tůmová

Přebor škol 2020
P

řesto, že na naší škole není pravidelný šachový kroužek, vím, že se tu
šachy hrají. Již několik let pořádám pro žáky naší školy turnaj, mám
proto přehled o jejich zájmu o tento sport, o jejich výkonech a zlepšeních. Letos jsem se proto rozhodl, se svolením vedení školy, přihlásit naší
školu do krajského kola Přeboru škol v šachu 2020. Po velmi krátké přípravě bylo sestaveno čtyř členné družstvo ve složení: Ruhy O´Suilleabhain, Nguyen Hung Dung, Jakub O´Suilleabhain, Nguyen Thein Ngoc
a 19. 2. jsme vyrazili do Českých Budějovic poměřit síly s ostatními mla-

dými šachisty jihočeského kraje. Po sedmi kolech kluci ve své kategorii
žáků 6. – 9. tříd osadili dobré 9. místo ze 16 hrajících družstev. Výborně
hrál Ruhy, který v sedmi partiích šestkrát zvítězil.
Začátkem března jsme byli pozváni do Bad Leonfeldenu na přebor škol
Horního Rakouska, ale vzhledem ke všeobecné situaci byl turnaj zrušen.
Budeme tedy mít do příštího ročníku čas trénovat. 
Kulík Michal

Fandíme Motoru !!!
V

úterý 25. února 25 žáků ze 7. a 8. třídy naší školy vyrazilo do Českých
Budějovic na hokejové utkání. V rámci projektu „Třídy fandí Motoru“
jsme dostali volné vstupenky, s jednou podmínkou, že si vytvoříme svůj
transparent. Ty jsme vyrobili tři a v úterý odpoledne vyjeli autobusem
do budějovické Budvar arény.
Zápas začal o půl šesté a skončil v půl deváté, Motor se utkal s Litoměřicemi. Zajímavostí bylo, že utkání se hrálo ve stylu retro, tedy v původních dresech (světle modré měl Slavoj České Budějovice a vínově
žluté Dukla Litoměřice). Fandili jsme, co jsme mohli, a pořádně si to užili,
zvláště, když Motor vyhrál 3:1. Celý večer byl pro nás jeden velký zážitek,
protože jsme se ještě na závěr mohli vyfotit s některými hokejisty Motoru na jejich střídačce. 

bm
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Pohled (do) minulosti
Domy čp. 179, 176 a 187 vidíme i na poslední pohlednici
od českokrumlovského fotografického ateliéru Josefa Seidla
(1859 – 1935). Pohlednice prošla poštou 27. 6. 1924 a zachycuje prostor mezi dnešní ulicí Míru a Lesní. Hospodářské
využívání tu půvabně dokládají hustě rozestavěné panáky
z obilných snopů. Tento snímek bychom dnes již nepořídili,
neboť zde záhy v roce 1927 vystavěl pan Johann Sonnberger
(později starosta města) svůj dům čp. 200 s pekárnou a prodejnou. Dnes jsou v tomto domě nově umístěny odbory
městského úřadu a v zadní části je hasičská zbrojnice.
Všechny zveřejněné pohlednice najdete na webových stránkách www.vyssibrod-historicky.cz v sekci „Staré pohlednice“. 
Jiří Anderle

D

nes již málo uvěřitelným faktem je, že bezmála sedm set let se klášter i město rozvíjely zcela samostatně. Město existovalo pouze
podél současného náměstí a ulice 5. května,
a to zhruba od dnešní školy čp. 58 a hotelu
Šumava čp. 47 až k Vltavě, kde u mlýna čp. 11
končilo. Proti proudu Vltavy se pak na jejím levém břehu nacházelo ještě několik domků dříve samostatné části Sand (Písky) tedy zhruba
domy čp. 1 – 10 a čp. 110 - 119. Areál kláštera
od města oddělovaly volné plochy, které se až
do počátku 20. století využívaly jako polnosti.
Dnešní ulice Lesní, Míru i Zahradní měly původně charakter spíš hospodářských polních
cest k zadním traktům domů na náměstí. Teprve po roce 1900 a pak zvláště v období První
republiky se začala zástavba města rozšiřovat
více směrem ke klášteru. A právě tento stav
nám zachycují pohlednice, na které se dnes
podíváme.
První z nich je výřez z obrazově poměrně nekvalitní pohlednice prošlé poštou 20. 2. 1900
(vznikla patrně již v roce 1898). Na ní vidíme
prázdný prostor v okolí celé dnešní ulice Zahradní. V pozadí, přímo pod majestátně se
vypínajícím klášterem, spatříme jen střechu
kaple sv. Josefa s věžičkou, přilehlý špitál (čp.
122) a dům čp. 121. Zcela vpravo je ještě patrný objekt někdejšího Schwarzenberského
mlýna čp. 120. V letech 1900 – 1907 bylo právě
na tomto volném prostoru uvažováno se stavbou budoucího vyšebrodského nádraží.
Další pohlednice z českokrumlovského ateliéru fotografa Josefa Wolfa (1864 – 1938) pochází někdy z období let 1926 – 1933. Zachycuje
konec dnešní Lesní ulice. Kromě kláštera v pozadí zde vidíme zleva vilu čp. 184 (postaveno
1915, dnes firma Po-stav-Po), dům čp. 179
(postaveno 1912, dnes p. Hurda), který přímo
zakrývá vilu čp. 176 (postaveno 1910, dnes pí
Hronková) a vpravo dům čp. 187 (postaveno
1924, dnes herna Archa). Vlevo před domem
čp. 179 jsou na pohlednici dobře patrná kamenná boží muka, která jsou před zlomem
Lesní ulice dodnes. Zástavba těchto polností
pokračovala dále až po 2. sv. válce, zvláště pak
v 60-tých letech.
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Vážení čtenáři,
vzhledem k vývoji dané situace a preventivním opatřením proti šíření COVID-19, jsme bohužel nebyli
schopni zajistit přísun dubnových novinek tak, aby jejich tituly byly známy již k vydání tohoto Zpravodaje. Nicméně o ně nepřijdete. Knižní novinky Vám budou k dispozici po otevření knihovny. Informace
o nich se dozvíte na jejích webových stránkách.
Čtenářům, kteří mají vypůjčeny knihy, časopisy, společenské hry nebo audioknihy byla výpůjční doba
prodloužena do 25. 5. 2020. S jejich vrácením tedy nemusíte pospíchat. Pokud v e-mailové korespondenci obdržíte systémem vygenerovanou upomínku, berte ji jako bezpředmětnou.
Plánovaná přednáška Mgr. Martina Nechvíleho v úterý 7. 4. 2020 Po stopách archeologických památek
Českokrumlovska – 3. část – Vítkův Kámen a Hausberk u Perneka proběhne v náhradním termínu.
Děkujeme za pochopení. 

Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62, 382 72
Starosta obce Dolní Dvořiště
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje vyhlášení konkursního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště č. p. 135
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
• stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),
• znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy,
nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
• občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících
• dobrý zdravotní stav
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo 1. 8. 2020.
Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 22. 4. 2020
do 11,30 hodin (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo
osobně, případně prostřednictvím datové schránky) na adresu:
Obec Dolní Dvořiště, Dolní Dvořiště č. p. 62, 382 72 Dolní Dvořiště. Obálku označte heslem „Konkurs“– neotvírat. Rozhodující je
datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního
předání přihlášky v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího
projednání. V případě dotazů se obracejte na tel. 722 933 907.

S přáním pokud možno pohodových dní.
R. Ouředníková

Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné
uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:
1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.
2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání
přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa
ředitele školy (MŠ, ZŠ – diplom s vysvědčením o státní závěrečné
zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad
o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení.
4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním
zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající
ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.
Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona
o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů,
u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými
pracovními smlouvami.
5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání
přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
6. Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (odpovídajících kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI (max. 4 strany formátu A4).
7. Souhlas s evidováním osobních údajů.
Nabídka:
Pronájem bytu 2 + kk s předzahrádkou, celková plocha bytu 61,7 m2
a předzahrádky 37 m2. 
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Obrázky od Vltavy
O té naší divočině…


Dobrý den dubnový, vážení spoluobčané našeho městečka nad historickým brodem řeky
Vltavy.
Také jste v průběhu březnové invaze korunovaného viru cítili, jak vás něco táhne do jarní, divoké a nespoutané přírody? K chladivým
proudům stříbrné Vltavy, na jejíž březích rozkvétají koberce sasanek, plicníků a Petrových
zlatých klíčů, kde pučí hrášková zeleň olší,
lísek, osik a všelijakých vrb pomlázkových…
Stejně tak do lůna šumavského lesa – zbyl-li
nám tu po kobercových těžbách nějaký – pod
rozložité koruny borovic, smrků, jedlí a buků,
k modrým zvonečkům převzácných dřípatek
horských. Na cestu k vrcholkům hraničních
hor dávné Gabréty, kde si bez obav z nákazy
sundáváme roušky, abychom se nechali hladit a zlehka dotýkat mocnými silami jarní šumavské divočiny…
Chraňme si prosím ty poslední ostrůvky volné
a nezkrocené přírody – mizí nám každým rokem doslova před očima!... 
Jaroslav Jonáš – šumavský učitel
www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz

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

Jehličnaté – cena 400,- Kč / PRM vč. DPH
V případě objednávky min. množství
40 PRM doprava zdarma.
Kontakt:
tel. 380 711 567, e-mail: lesymestack@cmail.cz

www.lesymestack.cz
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Štípané
palivové dříví
Smrk
Bříza
Buk

25 cm*
890 Kč
1.100 Kč
1.200 Kč

33 cm*
790 Kč
995 Kč
1.150 Kč

50 cm**
800 Kč
850 Kč
1.400 Kč

100 cm**
850 Kč
1.050 Kč
1.380 Kč

Veškeré ceny jsou s 15% DPH.
* Volně ložený metr ** Skládaný metr

Při odběru plného kontejneru doprava zdarma.
Objednávky na telefonním čísle:
+420 724 290 598, Jaromír Nosek

Přijmeme řidiče domíchávače betonu
– nákladní doprava nad 7,5 t
– platný profesní průkaz řidiče nutný
– pracoviště frymburk
– na dojíždění je k dispozici služební vůz
– měsíční příjem dle výkonu 20.000 – 30.000 Kč
– nástup možný ihned, případně dle dohody
– hlavní pracovní poměr
– další info při osobním jednání
Kontakt: 732 368 345, 603 357 459

SEC

URI

TY

KV
Security služby

Zabezpečovací systémy
Elektrikářské práce
Tel.: 723 671 890
E-mail: kvsec@seznam.cz
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CHCEME TĚ DO PARTY:
LAKÝRNÍK MOKRÉ LAKOVNY
Mezi aktuálními volnými místy je v současné době i pozice LAKÝRNÍKA v oddělení
mokré lakovny, přičemž práce probíhá v třísměnném provozu.

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

A co takové zaměstnání vlastně obnáší?
– samostatnou přípravu barev
– čištění a odmašťování dílů v přípravné kabině před jejich samotným lakováním
– strojní i ruční stříkání dílů s ohledem na platnou výrobní dokumentaci
– úklid pracoviště a drobnou údržbu zařízení
– komunikaci s ostatními odděleními
Bez čeho se u nás neobejdete?
– vyučení v oboru lakýrník s alespoň jednoletou praxí na podobné pozici
– dobrého zdravotního stavu
– chuti táhnout s námi za jeden provaz
Co dostanete na oplátku Vy od nás?
– možnost získat zajímavou, ale i náročnou pozici v našem moderním závodě
– týden dovolené nad rámec Zákoníku práce
– příspěvek na dopravu a stravování
– bonusy za stoprocentní docházku
– 13. a 14. plat
– sportovní a společenské akce organizované společností
– řadu dalších zaměstnaneckých benefitů stanovených kolektivní smlouvou

Zaujali jsme Vás? Pak nám o sobě dejte určitě vědět. Nástup ihned!
www.fb.com/ENGELCZkariera
Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

KULTURNÍ
LÉTO
VYŠŠÍ BROD
2020

6.6. 48.
13:27 HOD., KEMP
POD HRÁZÍ

PLAVBA
KURIOZNÍCH
PLAVIDEL

16. 7.

2. 7.

THIS ! 19:00 HOD.,
KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
VSTUPNÉ: 250 KČ

IVO JAHELKA

30. 7.

A MIROSLAV PALEČEK
19:00 HOD., KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
VSTUPNÉ: 250 KČ

21. 8.

SYPALOVO
DIVADLO:

NA OSTRO
19:00 HOD., KINO,
VSTUPNÉ: 250 KČ
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ESTER
KOČIČKOVÁ
A MOODY CAT BAND

19:00 HOD., KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
VSTUPNÉ: 250 KČ

22. 8.

NÁMĚSTÍ

SVATOBARTOLOMĚJSKÝ
TRH A POUŤ !

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 20. 3. 2020 do 12 hodin. INFOCENTRUM, NÁMĚSTÍ 104, VYŠŠÍ BROD,
MAIL: INFOCENTRUM@MESTOVYSSIBROD.CZ, TEL.: 724 336 980, 380 746 627

