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Jak se žije ve škole bez dětí
J

ak jistě všichni víte, vzhledem k šířící se nákaze koronavirem byly
dne 11. března 2020 uzavřeny školy v celé České republice. Tímto
odstartovala naprosto nestandardní situace nejen pro vyučující a děti,
ale především pro vás, pro rodiče.

Milí čtenáři,
Přinášíme Vám
květnové číslo,
kde najdete pozvánku do autokina, kam
Vás srdečně zveme.
Dále pak se budeme
věnovat tomu, jaká je momentálně
situace ve školách – mateřské, základní
i základní umělecké. Určitě si přečtěte
názory našich zastupitelů na realizování
investic v této příjmově-nejisté době.
Jistě Vás zaujme článek o kronice. Mnozí
možná nevědí, jak je vedená, co všechno
v ní můžeme najít.
Přeji Vám pěkné počtení.

který proběhne v květnu.
Prosíme zájemce, aby se do 11. 5. 2020
hlásili prostřednictvím emailu
Brodysekds@gmail.com, kam zašlou
své kontaktní údaje včetně
telefonního čísla. Poté se všem
zájemcům ozveme a budeme je
informovat o přesném místě,
čase a datu konání zápisu.

Otevření MŠ
a dětské skupiny
Na svém mimořádném zasedání
dne 29. 4. 2020 rozhodla RM
o otevření Mateřské školy Vyšší Brod
a Dětské skupiny Brodýsek
od 11. 5. 2020
Platí pouze v případě, že nedojde
ke zhoršení epidemiologické situace
v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Pro otevření budou důležitá také
doporučení Ministerstva školství
k nutným opatřením pro zajištění provozu
těchto zařízení, která by mělo vydat
v následujících dnech.
Pokud by došlo ke změně, budete včas
informováni dostupnými
informačními kanály města.
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Chtěli bychom vám, milí rodiče, touto cestou mnohokrát poděkovat za to, jakým způsobem
jste zareagovali na celou situaci a jak zodpovědně se snažíte s vašimi dětmi pracovat, byť je to
pro vás mnohdy velice náročné!
Váš vstřícný přístup nám velmi pomáhá zvládat nejen tento netradiční způsob výuky, ale i tuto
velice náročnou dobu. Děkujeme vám!
Prosíme, opatrujte sebe i své blízké. 

Za ZŠ a MŠ Vyšší Brod rsch, kt

dk

Zveme Vás k zápisu
do Dětské skupiny Brodýsek,

jstr

Zpočátku se mnohé z nás, kromě výuky na dálku, podílely také na šití
roušek nejen pro své blízké, širší veřejnost, ale i pro děti. Nyní se snažíme prostřednictvím e-výuky předat vašim dětem, pochopitelně v rámci možností, znalosti, které by získávaly při běžné výuce.

Co dál ve škole?
V

ážení rodiče, žáci, strávníci a vlastně všichni, kterých se nějakým způsobem dotýká
dění ve škole či školce. Vím, že byste už měli
rádi konkrétní informace o tom, jak to bude
s otevřením školy, docházkou žáků a jejich
hodnocením, ukončením školního roku a podobně. Bohužel Vám nic moc jistého sdělit
nemohu.
Ministerstvo školství zveřejnilo 14.dubna plán
otevřít školy pro žáky 1. stupně, ale do dnešního dne (23. 4.) nám k němu nedalo ani jedinou
praktickou informaci. Do konce dubna pan
ministr Plaga slíbil poskytnout školám manuál, jak výuku i další činnost zajistit. Uvádím
tedy stav k 23. 4., ale za několik dní může být
mnohé úplně jinak.
Základní škola
– Škola by měla být otevřená pro žáky 1. – 5.
třídy od 25. 5. 2020.
– Bude třeba dodržet všechna opatření, která MŠMT slíbilo zveřejnit do konce dubna.
Až pak jsme schopni zjistit, jestli to v našich
podmínkách půjde.
– Žáci budou moci být ve skupinách maximálně po 15, předpokládá se použití roušek alespoň ve společných prostorách školy. Žáci
musí být schopni s rouškami správně zacházet (nasazovat, sundávat, řádně hygienicky
ukládat po použití apod.). Vzhledem k tomu,
že s použitými jednorázovými rouškami se
musí nakládat jako s nebezpečným odpadem, upřednostnili bychom roušky látkové.
– Bude omezen pohyb žáků po škole i třídách,
aby co nejméně docházelo k jejich vzájemnému přibližování.

– Nejde o povinnou docházku do školy, záleží
na rozhodnutí rodičů, jestli se rozhodnou
poslat dítě do školy.
– Rodiče nebudou muset omlouvat žáky, kteří
se budou učit doma.
– Do školy budou moci chodit pouze žáci, kteří nežijí ve společné domácnosti s osobou
z ohrožené skupiny a nemají nějaká zdravotní rizika – zákonní zástupci potvrdí před
příchodem dítěte do školy tuto skutečnost
prohlášením, které bude na webu školy.
– Stejné omezení ovšem platí pro pracovníky
školy – zatím nevíme, kolik se jich bude moci
do přímé práce se žáky zapojit. Ministerstvo
školství zatím počítá s tím, že by se žákům
ve škole převážně věnovali asistenti – ale
u nás máme pouze 2 pedagogické asistentky!
–
Stále potrvá distanční vyučování (domácí), ve škole by měli žáci dělat tytéž úkoly,
kterým se věnují ostatní doma. Nejspíš to
nebude s jejich vyučujícími. Ti budou stále
připravovat výuku, komunikovat se žáky,
kteří budou doma, a vyhodnocovat práci
těch, kteří budou úkoly plnit ve škole.
– Výuka, která bude ve škole a ta, které se budou žáci věnovat doma, se považují za rovnocenné.
– Závěrečná přezkoušení z látky druhého pololetí se neplánují. Žáci vyšších ročníků pravděpodobně nebudou moci přijít do školy
a doma mají velmi různé technické vybavení
a další podmínky ke vzdělávání.
– K hodnocení na konci roku by ministerstvo

školství mělo vydat vyhlášku, podle které se
školy budou řídit. Zatím jsou informace velmi neurčité a mnohdy protichůdné.
– Podle MPSV a MŠMT nebude rodičům žáků,
kteří budou ve škole, vypláceno ošetřovné.
– Pokud bude umožněn provoz školní jídelny,
začne se pro žáky vařit nejdříve od 1.6.2020.
–
Školní družina v běžném režimu nebude
– děti z různých výukových skupin by se
neměly míchat (i odpoledne by byli spolu
pouze žáci z jedné výukové skupiny).
Naše plány
–
V červnu umožníme všem žákům, aby si
ze školy odnesli přezůvky, věci na tělocvik,
věci na výtvarnou výchovu apod. Také řešíme způsob předávání vysvědčení. Konkrétní
informace budou na webových stránkách
školy.
– Pokud to bude možné, rádi bychom se spo-

lečně rozloučili s vycházejícími žáky alespoň
za přítomnosti rodičů a pedagogů.

dětí, a zároveň rodičům ostatních ponechat
ošetřovné.

– Zatím nevíme, zda se uskuteční plánované
příměstské tábory. Podrobnější informace
snad bude mít pořadatel tábora – Attavena,
o.p.s..

Pokud to půjde, i ve školce bychom se rádi
rozloučili s předškoláky a popřáli jim mnoho
zdaru ve „velké“ škole.

Mateřská škola
I k otevírání školek a jejich dalšímu provozu
by se mělo vyjádřit MŠMT do konce dubna.
Nyní nejsme schopni rozhodnout, zda ve školce zvládneme dodržovat hygienická opatření, která budou nastavena, ani zda budeme
mít dost personálu. Rozhodně i tady by děti
musely mít roušky, které si zvládnou nasadit
a sundat.
Dále je tady problém ošetřovného pro ty
rodiče, kteří by své dítě do školky nedávali.
Podle vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí (17. 4.) by dnem otevření školky zanikl všem rodičům nárok na ošetřovné. V tyto
dny řešíme, jak umožnit docházku některých

Prosím, vydržte ještě čekat. Jakmile budeme
mít informace od nadřízených orgánů a zpracujeme je pro konkrétní podmínky naší školy,
školky a školní jídelny, zveřejníme vše na našich webových stránkách.
Pro období, kdy všichni řešíme úplně nové
situace, Vám všem přeji dostatek zdraví, trpělivosti a vzájemného pochopení, abychom se
v den, kdy odložíme roušky, stále ještě dokázali na sebe usmívat. 
Vanda Kotálová,
ředitelka ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Základní umělecká škola informuje
M

imořádná opatření vnesla do uměleckého školství mnohé komplikace a zároveň
nové perspektivy a úhly vidění. Pro vyučující,
kteří od počátku nouzového stavu vyučovali
prostřednictvím médií, nastalo nelehké období hledání co nejlepšího způsobu, jak žáky
posouvat, motivovat. Zároveň hledání hranice, jak v takové době žáky obohatit a přitom
je nepřetížit.
Posouvání hranic se dělo ještě v jiné rovině,
výuka přes Skype či WhatsApp byla často sledována i rodiči, mladšími sourozenci, kantor
tak vstupoval do domácností a naopak žáci
mohli nahlížet do pracoven učitelů. Ani jedna strana na takovou rodinnou výuku nebyla
zvyklá. Někdy jsme se i zasmáli: Když se žákyně omlouvala, že bude na hodině naležato,
protože musí mít mobil na nabíječce. Když
jsem míjela učebnu v téměř prázdné škole
a zaslechla, jak pan učitel zpívá, bouchá rytmus do stolu a komentuje úryvky melodií…
a přitom tam sedí sám a žáka poslouchá z počítače. Když za zvukem hudebního nástroje
znělo cosi jako ventilace od akvária, na konci
hodiny jsem se dozvěděla, že si vedle brácha
hraje hry (obdiv sourozencům sdílejícím jeden
prostor a schopným se soustředit).
Každý vyučující si našel svou cestu k žákům,
reakce a technologické možnosti žáků byly
odlišné, práce učitele daleko pestřejší a obtížnější, než při prezenční výuce. Poctivá práce
učitele v tomto období vyžadovala daleko více energie a tvůrčích schopností než tradiční
výuka a zaslouží si poděkování.
Pro všechny zúčastněné období náročné, ale

nemáte pocit, že se zároveň otevřel prostor
a čas nacházet věci podstatné a věci lidské?

http://www.zuskaplice.cz/
prijimani_zaku.html

Důležité informace k další výuce:
Individuální výuka v ZUŠ začne v týdnu
od 11. 5.

Rodiče, kteří neměli rezervaci termínu jako
součást přihlášky, budeme kontaktovat telefonicky, v nové verzi přihlášky již bude i rezervace termínu. 

Kolektivní od 25. 5. – zatím s omezeními
dle opatření vlády.
Koncerty do konce školního roku budou zrušeny, nebo přesunuty na jiný termín – vyjma absolventských koncertů, které by měly
proběhnout po 8. 6. s dodržením aktuálních
nařízení.

Za ZUŠ Kaplice Mgr. Anežka Opekarová

Sledujte, prosím, informace na stránkách
školy.
Zájemcům o studium v ZUŠ :
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že podmínkou přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání talentové zkoušky a v současné situaci není vhodné organizovat talentové zkoušky v mateřských školách, rozhodli jsme se zorganizovat
přijímání formou individuálních setkání – dítě,
jeden rodič a pedagogové školy. Na každého
uchazeče bude vyhrazen přesný čas – prosíme
o dodržení termínu. Zájemci o výtvarný obor
ať přinesou obrázky – více na
www.zuskaplice.cz
Talentové průzkumy proběhnou:
19. 5. od 13.00 do 17.00 hodin, hudební
obor v budově Míru 201, výtvarný obor
v budově Míru 194.
Vyplňte si, prosím, předem elektronickou
přihlášku na webových stránkách školy:
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Den otevírání studánek

Poděkování

komisi pro integraci
cizinců

R

áda bych touto cestou za celou vyšebrodskou školu poděkovala Komisi pro integraci cizinců, kterou vede
Mgr. Jan Krotký. Brzy po vzniku této komise její předseda zjišťoval, zda by škola
měla zájem o spolupráci. Společně jsme
probrali, v čem bychom uvítali jejich pomoc. Hlavním problémem je samozřejmě
komunikace se žáky a jejich rodiči, protože my neovládáme ani základy vietnamštiny a mnozí cizinci zase neumí česky.

31. května – poslední den měsíce května řadili
naši předkové v našem kalendáři mezi ty významnější. Dříve si lidé studánek vážili, vždyť
byly jediným zdrojem pitné vody a podle toho
bylo i nutné se o ně starat. Otevírání studánek
je vlastně oslava vody samotné, lidé si dobře
uvědomovali, že i prameny mohou bez jejich
péče snadno zpustnout. Kdysi se dívky vydávaly ke studánkám v okolí svého domova, čistily
je a pravidelně udržovaly. S rozvojem vodovodních sítí však pro nás přestaly být studánky
důležité a postupně jsme se o ně přestali starat
tak jak bychom měli.

V současné době pro školu Jan Krotký zajišťuje hlavně překlady důležitých dokumentů a tiskopisů – informace k přijímání
do školy a školky, žádosti o přijetí a podobně. Tyto dvojjazyčné verze jsou pak
k dispozici na webových stránkách školy.
Komise také předává vietnamské komunitě informace přes sociální sítě, takže žáci
i jejich rodiče mají možnost dozvědět se
vše potřebné.

V posledních desetiletích se však tato dávná
tradice pomalu vrací. Vznikl Národní registr
pramenů a studánek a kampaň Zachraňme
studánky, jejímž cílem je obnovit přirozené
zdroje vody ve volné přírodě. Samotný proces
čištění studánky spočívá ve vybírání bahna
a dalších nečistot z jejího dna a úklid celého
okolí včetně přístupové stezky. Při správném
odtoku se již studánka čistí samovolně.
Dříve bylo otevírání studánek lidovou slavností. Přejme si aby tato krásná tradice opět plně
ožila… 
Odbor životního prostředí, MěÚ Vyšší Brod

Pro další období máme předběžně domluvené školení pro pedagogické pracovníky o odlišnostech českého a vietnamského kulturního prostředí a jazyka,
abychom měli možnost alespoň částečně
pochopit některé chování vietnamských
žáků a jejich problémy s češtinou. Pokud
to bude možné, v dalším školním roce bychom využili domluveného tlumočníka
pro plánovaná složitější jednání.

Mobilní sběrný dvůr – opatření Covid-19
Žádáme Vás o dodržování bezpečnostních opatření v průběhu mobilního sběrného dvora !!!
•
Minimalizujte kontakt se zaměstnanci FCC
•
Dbejte pokynů zaměstnanců FCC
•
Používejte ochranou roušku zakrývající nos a ústa
•
Používejte ochranné rukavice
•
Dodržujte bezpečné rozestupy 2 metry

Díky členům komise máme práci s cizinci
o něco snazší. 

Vanda Kotálová

S ukládáním odpadu vyčkejte na přistavení kontejnerů FCC a netvořte volně ložené hromad !
Za pracovníky společnosti FCC, děkujeme!

Oznámení
M

Sběrná místa

ěstský úřad Vyšší Brod zajistil v sobotu 16. 5. 2020 přistavení kontejnerů na odpad velkoobjemový a odpad nebezpečný.

Na určeném stanovišti budou po dobu jedné hodiny (viz. rozpis) umístěny dva kontejnery, odpad bude ukládán za přítomnosti pracovníků firmy
FCC České Budějovice, s.r.o. a postupně budou dle harmonogramu převáženy na jednotlivá sběrná místa.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad nelze ukládat: běžný komunální odpad, bioodpad, popel, elektroodpad, stavební suť, shrabky apod.
Do kontejneru na nebezpečný odpad lze přinést: autobaterie, zářivková
tělesa, oleje, barvy a další drobný chemický odpad. 
MěÚ Vyšší Brod, OŽP

4 |

Vyšší Brod

Harmonogram

1

Dřevařská u bývalé kotelny

9:00–10:00

2

Pohraniční stráže před č.p.313

9:00–10:00

3

Náměstí u fary

10:15–11:15

4

5. května u bývalého Monte

10:15–11:15

5

5. května, parkoviště u lávky

11:30–12:30

okolí
6

Studánky náves

11:30–12:30

7

Těchoraz u truhlárny

12:45–13:45

8

Kyselov

12:45–13:45

9

Lachovice náves

14:15–15:15

10

Hrudkov u bývalé prodejny

14:15–15:15

Zeptali jsme se za Vás
Díky vládním nařízením došlo k omezení širokého spektra odvětví, z toho důvodu musí město počítat
s výpadkem příjmů do rozpočtu. Jak by se dle Vašeho názoru mělo město k této situaci postavit z hlediska
realizování investic a dalších akcí? Budete chtít vy osobně navrhnout nějakou změnu letošního rozpočtu?
Abych řekl pravdu, nemohu nyní říct, o jakou výši příjmů město vlivem pozastavení určitých
činností přijde nebo již přišlo. V
našem městě došlo k pozastavení podnikatelských činností,
ustal turistický ruch a myslím si,
že naši občané si vlivem těchto
skutečností odpočinuli. Ten klid
byl ale asi jediným přínosem.
Budeme mít letos nižší příjmy
z daní z podnikatelské činnosti, poplatků za ubytování, za
parkování, za odpuštěné nájmy
nebytových prostor od živnostníků aj. Podle mého názoru je
fér živnostníkům ony nájmy
odpustit, což již rada města v
některých případech učinila. O
těch, které přesáhnou určitou
výši, se budeme dále bavit na
zastupitelstvech. Naopak ušetříme na výdajích za kulturní
akce, které se nekonaly nebo
konat nebudou, což mě osobně
mrzí. Otázkou také zůstává, jak
se město postaví ke vracení dotací od občanských spolků, které nezvládnou peníze od města
vyúčtovat za svoji činnost. Tam
bychom mohli, ačkoliv by to
bylo nepopulární, dostat nějakou korunu zpět. Těch několik desítek tisíc by ale město

„nevytrhlo“, takže já bych cestou vracení nešel a hledal bych
jinou variantu. Šetřit se bude
muset, ale takovým způsobem,
aby občané i zaměstnanci města tuto skutečnost pocítili co
nejméně. Budeme si muset rozmyslet, kterým investicím dáme
zelenou pro letošní rok a kterým nikoliv. Všechny investice,
které jsou v rozpočtu naplánovány, by se nejspíše stejně nezrealizovaly. Osobně jsem byl
při schvalování rozpočtu proti.
Vadí mi dle mého názoru zbytečné výdaje za přestavbu staré školy a výstavbu pavilonu u
mateřské školy. Navrhovali jsme
koalici jiné řešení, ale nepodařilo se nám jej prosadit. Takže
zejména v těchto dvou bodech
bych pro změnu rozpočtu byl.
Máme ale štěstí, že omezení
přišla v mezisezoně. Přes léto by
naše ztráty byly citelnější.
Jan Poláček

Ambiciózní rozpočet 2020 byl
koalicí schválen se záměrem
docílit další rozvoj Vyšebrodska. Dnes je jasné, že plánované aktivity nebude možné
realizovat v celém původním
rozsahu z důvodu nižších příjmů. Finance města jsou ale jinak dobře konsolidované díky
dřívějším úsporám. Proto lze
i přes krizovou situaci předpokládat, že se podaří realizovat
ty nejdůležitější projekty. Se samotným rozhodováním o důležitosti konkrétních opatření
bude ovšem rozumné vyčkat
až do předložení přepočtu příjmů. Pro další zodpovědné plánování by mohla být užitečnou
i diskuze nad novým Strategickým plánem rozvoje města. Při
očekávaném ponížení rozpočtu musíme zodpovědně zabezpečit a posílit především naši
základní infrastrukturu. Týká se
to určitě zajištění pitné vody,
podobně jako potřeby rozvoje
bydlení. Zvýšenou pozornost si
zasluhují i vyšebrodská sídliště,

nejhustěji osídlená zóna města,
abychom zde v blízké budoucnosti dospěli k organizovanému parkování pro rezidenty,
nechali odborně připravit efektivní způsob vytápění a revitalizovali jsme veřejný prostor mezi panelovými domy tak, aby
disponoval funkčními komunikacemi, zároveň ale skýtal i klidové zázemí na bázi veřejné zeleně. U některých projektů, jako
např. rozšíření kapacity mateřské školy, hovoří pro realizaci
příznivé vyhlídky na získání dotací. Naopak zůstává otázkou,
zda si za stávající situace budeme moci dovolit budovat např.
další velkorysá sportoviště,
na jejichž opodstatnění je nahlíženo rozporuplně. Na jedné
straně nás koronavirus zbrzdí
v realizaci některých projektů,
na straně druhé nás nutí znovu
přehodnotit priority s ohledem
na nastalé okolnosti a potřeby
občanů. Pro město, ve kterém
budeme rádi a dobře žít!
Jiří Franc

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

Městská policie v době vyhlášení nouzového stavu
P

o dobu vyhlášení nouzového stavu byly stanoveny
pevné hlídky strážníků, aby
nedošlo k náhodnému případnému šíření koronaviru.
Strážníci poté průběžně prováděli kontroly dodržování
nařízení vlády. Distribuovali mezi občany 65+
nejdříve jednorázové ústenky. Poté, když se
zvedla vlna solidarity vietnamských a dalších
spoluobčanů, kteří našili a poskytli bezplatně
bavlněné roušky a dezinfekci, strážníci opětovně provedli rozvoz těchto ochranných prostředků mezi občany města. Nejdříve zase
mezi nejstarší, pak doplňovali roušky na tři
distribuční místa a to do lékárny U lípy, Supermarketu Coop a R+R marketu.
Hlídky průběžně prováděly doručování stravy

a nákupů osobám v karanténě, což byla asi zatím nejrizikovější věc po dobu pandemie.
Velikonoční svátky v letošním roce byly asi jedny z neradostných, protože probíhaly v době
omezení volného pohybu osob. Jsme rádi, že
lidé byli slušní a respektovali doporučená nařízení. Nemuseli jsme ukládat pokuty, případně
oznamovat osoby pro porušování uvedených
nařízení v této dlouhé a nelehké době. Nařízení vlády se často a někdy i nevhodně měnila,
lidé občas nestačili okamžitě reagovat na jejich změny. Ale v krátké době se situaci rychle
podřídili a rychle doplnili zásoby ochranných
prostředků (týkalo se např. rozšíření nařízení
o nošení rukavic do obchodů apod.).
Dále jsme museli například zkontrolovat
na oznámení osobu, která se pohybovala

po městě bez roušky. Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná o osobu francouzské národnosti, z Normandie. Muž pěšky cestoval po Evropě, se zastávkami ve Slovinsku, Rakousku,
Čechách a plánoval si cestu ještě do Polska.
Výlet mu znemožnila po několika hodinách
policie spolu s krajskou hygienickou stanicí.
Bylo mu nařízeno, v co nejkratší době opustit
Českou republiku přes hraniční přechod Dolní
Dvořiště. Za neoprávněné překročení státní
hranice muži hrozí správní řízení s vysokou
pokutou.
Děkujeme, že nařízení vlády respektujete.
Věříme, že v krátké době nastane uvolnění
a vše se vrátí do zajetých kolejí. 
Strážníci MP Vyšší Brod
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Následně vybavili zaměstnanci technických
služeb města lékárnu, podatelnu a matriku
ochrannými přepážkami z plexiskla a roušky
jsme distribuovali i do dalších důležitých zařízení jako např. Nemocnice v Českém Krumlově, Domova důchodců v Kaplici a Domova
s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích, prodejen potravin ve městě či čistírny
odpadních vod.
Neocenitelnou pomoc nám poskytla školní
jídelna, která udržela svůj provoz a zajistila
obědy pro naše seniory.
Opravdu těžko se hledají slova vděku všem,
kterým nebylo lhostejné, jak naše město obstojí při zdolávání této nelehké situace. Rozhodně nemáme ještě vyhráno a nečeká nás
lehké období, ale vědomí, že ve městě je nespočet ochotných lidí, kteří jsou odhodláni
obětovat svůj čas, prostředky ve prospěch nás
všech, nás posouvá dál.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval
všem, kteří od vyhlášení nouzového stavu nabídli pomoc městu při zajištění dostatečného
množství ochranných pomůcek pro občany
našeho města.
Prakticky okamžitě jsme darem obdrželi stovky ochranných roušek, desinfekcí a ochranných rukavic od našich vietnamských spoluobčanů. Byli jsme proto připraveni zásobit
ochrannými pomůckami naše ordinace, lékárnu, výjezdové stanoviště Zdravotní služby,
Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Českou
poštu a naši pečovatelskou službu.
Následně se do šití roušek zapojila celá řada
našich spoluobčanů a ve své pomoci pokračovali i naši vietnamští spoluobčané. Město
koordinovalo zajišťování šicích strojů, gumiček
a dalších potřebných věcí k výrobě ochranných roušek. Byli jsme příjemně překvapeni
vlnou pomoci našich občanů, kteří se zapojili
do boje proti nebezpečnému viru.

Opět jsme se přesvědčili o tom, že čekání
na pomoc nebo neadresná kritika všeho, co
udělá někdo jiný, nikam nevede.
Budeme se snažit v této nelehké situaci, způsobené celosvětovou pandemií COV 19, udržet
rozpočet města v rozumných mezích a nadále pomáhat těm, kteří nás nejvíce potřebují,
a vytvářet takové podmínky, aby byl dopad
krize pro naše podnikatele a zaměstnance co
nejmíň bolestivý.
Děkuji členům Rady města a těm zastupitelům, kteří neváhali obětovat svůj čas a prostředky ve prospěch nás všech. Děkujeme firmě Čevak, a.s. za poskytnutí finančního daru
na nákup ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků
Děkuji Vám Všem za spolupráci a přeji Vám
mnoho sil pro zdárné překonání tohoto nelehkého období. 
starosta

Krajská pomoc zranitelným
K

rajský úřad Jihočeského kraje v rámci programu s názvem „Krajská pomoc zranitelným“ připravil balíček s ochrannými pomůckami. Balíček je určen pro ohrožené lidi, kteří např. trpí
poruchami imunitního systému, onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním,
musí na dialýzu apod. Dále jsou určeny také pro ty, kteří pečují o někoho doma a mohou ho ohrozit. Ochranné prostředky pomohou ochránit Vás na cestě k lékaři či jinam.
Balíček si můžete vyzvednout proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu osobně nebo
prostřednictvím blízké osoby na podatelně MěÚ Vyšší Brod v úředních hodinách:
Pondělí a středa: 7:00 –11:30, 12:00 –17:00
Pátek: 7:00 –10:00

6 |

Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Informace
z úřadu
Město Vyšší Brod hledá do pracovního týmu nové kolegy/kolegyně.
Dne 20. 4. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení
na dvě pracovní místa úředníků:
• vedoucí odboru sociálních věcí/sociální pracovník
• pracovník podatelny
Druh práce:
pracovník podatelny: zajištění chodu podatelny a výpravny, vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení, doručování
prostřednictvím datové schránky, poskytování
služeb kontaktního místa Czech POINT, vedení pokladny, obsluha telefonní ústředny,
zabezpečení zveřejňování informací na úřední
desce, vedení evidence obyvatel a další administrativní činnosti
vedoucí odboru sociálních věcí: výkon sociální práce v přenesené působnosti (sociální
poradenství, pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, depistáž, sociální šetření, spolupráce s ostatními subjekty), ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění,
účast na komunitním plánování ORP Český
Krumlov, evidence žadatelů o byt zvláštního
určení a další činnosti zajišťované odborem
sociálních věcí.
Podrobnější informace jsou na webových
stránkách města, popř. další informace podá Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ
(tel. 380 746 305, 720 367 636)
Nabízíme:
• práci u stabilního zaměstnavatele
• dovolenou 5 týdnů
• příspěvek na stravování
• příspěvek ze sociálního fondu a mzdového
fondu
• indispoziční volno
• možnost zvyšování kvalifikace
Zájemci mohou podávat písemné přihlášky
včetně požadovaných dokladů nejpozději
do 20. 5. 2020 do 15:00 hod. na adresu:
Město Vyšší Brod, Míru 250,
382 73 Vyšší Brod. 

Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Zprávy z rady
Rada města se během dubna scházela
operativně na mimořádných zasedáních
spojených s řešením situace spojené
s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci dubna už ale
proběhlo i řádné zasedání, na kterém již
RM mohla řešit i běžné záležitosti a vyřizovat žádosti.
Rada schválila prodloužení splatnosti nájmů
Kromě již řešených opatření, jako byla dovážka obědů, zajištění nákupů pro seniory nebo
pro občany, kteří by potřebovali pomoc při
karanténě, se rada v dubnu zaměřila na nájemníky v bytových domech a v nebytových
prostorech města. Vzhledem k tomu, že se někteří obyvatelé mohli díky výpadku příjmů dostat do problémů s platbou nájmů za byty, RM
umožnila podání žádosti na prodloužení splatnosti za měsíce duben, květen a červen o tři
měsíce. Zaměřila se i na podnikatele zasažené
vládními opatřeními a možnost prodloužení
splatnosti schválila i u nebytových prostor, aby
se nikdo zbytečně nedostal do dluhové pasti
a mohl si okamžitě ulevit od některých výdajů.
Následně si rada nechala prověřit výše nájmů
a na základě toho odpustila platby za zmíněné
období dotčeným podnikatelům, u kterých
tak mohla učinit. RM totiž může v tomto případě rozhodovat pouze o částkách do výše
20 tisíc korun. Podnikatelům, u kterých výše
odpuštěných nájmů přesáhla tuto částku, RM
doporučila zastupitelstvu nájem také odpustit. V této záležitosti zastupitelstvo rozhodlo až
po uzávěrce zpravodaje.
Snížení energetické náročnosti bytového
domu
Ještě před vypuknutím všech omezení proběhlo elektronické výběrové řízení veřejné zakázky na „zateplení“ panelového domu v ulici
Míru (č. p. 263). O tuto veřejnou zakázku projevilo zájem pět společností, které se svými nabídkami přihlásily do výběrového řízení. Nejvhodnější nabídku podala firma EUbuillding,
která výběrové řízení vyhrála s cenou něco

Právě probíhá zateplení bytového domu č. p. 263 v ulici Míru. Celkové náklady na akci budou
necelé 3,340.000 Kč s DPH. Město obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace na 2,200.000 Kč.

málo přes 2,900.000 bez DPH. Uzavření smlouvy o dílo RM schválila 1. dubna, nyní již oprava
domu probíhá. Bude zateplena fasáda, střecha
a revitalizovány vnitřní prostory. Město na tuto akci žádalo o dotaci a již obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 2,200.000 Kč.
Vyřízení žádostí a projekt opravy lávky pod
klášterem
Během nouzového stavu se RM zatím nemohla věnovat různým žádostem a prosila
žadatele o trpělivost. Všechny žádosti došlé
během tohoto období, které jí přísluší, projednala rada na svém zasedání 15. dubna. Byly
to především žádosti o souhlasy se stavbou
(např. vybudování přípojek kanalizace v Zahradní ulici, souhlasy se stavbou apod.). Mezi
důležité rozhodnutí patří také doporučení pro
zastupitelstvo, aby schválilo dotační program
města na vybudování domovních ČOV v místních částech, kde není vybudována kanalizace.
Rada také vydala souhlas se záměrem akce opravy lávky s barokními sochami pod
klášterem. Jednalo se o souhlas pro zahájení

Nedělní klid

P

rosíme, dodržujte Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.

stavebního řízení. Projekt opravy lávky již RM
a komise pro místní rozvoj projednávala během loňského roku a pracovalo se na finálním
návrhu i ve spolupráci s orgány památkové
péče. Lávka by měla dostat historizující podobu, tak aby co nejvíce odpovídala původnímu
charakteru, jak je zachycen na dobových fotografiích.
Jan Straka
místostarosta

Vážení spoluobčané,
Právě začíná období pravidelné
údržby zeleně – sekání travních
porostů. Žádáme Vás naléhavě,
abyste NEPARKOVALI
na zelených plochách!
Využívejte parkoviště,
která jsou k tomu určená.
Děkuji,
Romana Netolická,
technické služby města

Vyjímáme: Ve čl. 3 je uvedeno, že noční klid je dobou od 22:00 hod. do 6:00 hod. V této době je
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dále pak čl. 3 uvádí, že každý je povinen
zdržet se o nedělích v době od 6:00 hod. do 22:00 hod. veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil,
křovinořezů apod.
Celá vyhláška je k dispozici na www.mestovyssibrod.cz/vyhlasky-mesta 
Děkujeme.
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Jak se nyní mohou
Kolik nás
konat sňatečné obřady? ve Vyšším Brodě je?
M

omentální nouzový stav se dotkl i uzavírání sňatků, nejdříve se sňatečné obřady konat nesměly, jelikož nespadaly do výjimek vydaného opatření o zákazu volného pohybu osob. V rámci uvolňování daných
opatření bylo dne 15. 4. 2020 vydané mimořádné opatření o volném
pohybu osob, v němž je od 20. 4. 2020 stanovena výjimka pro konání
sňatečných obřadů do 10 lidí a za specifických hygienických podmínek.
Nyní vláda na základě usnesení účinného od 24. 4. 2020 nařizuje
pravidla pro účast na sňatečném obřadu:
– účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán
veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve,
matrikář a nevýše čtyři osoby,
– snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
–
účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry
od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců,
–
po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech
použitých pomůcek.
Na základě zveřejněného harmonogramu uvolňování opatření ze dne
14. 4. 2020 vláda uvažuje opět o zmírnění opatření při konání svateb,
a to od 25. 5. 2020. Bližší informace získáte na matrice MěÚ Vyšší Brod
(tel. 380 747 127, e-mail: matrika@mestovyssibrod.cz). 
rf
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cizinci
ROK 2019

občané ČR

cizinci
celkem

z toho
trvalý
pobyt

z toho
přechodný
pobyt

2263

437

282

155

493

300

193

počáteční stav
k 1. 1. 2019

ženy

muži

narození

13

12

přistěhovaní

20

18

zemřelí

11

12

odstěhovaní

35

41

změna TP v obci

17

19

konečný stav
k 31. 12. 2019

2227

Informace o počtu cizinců je čerpána z webu Ministerstva vnitra ČR.
Jsou zde přihlášeni občané různých států, vedle občanů Vietnamu jde o
občany např. Německa, Rakouska, Polska, Ukrajiny, Filipín a Slovenska.
Údaje o počtu občanů ČR jsou využity z evidence MěÚ Vyšší Brod. 

Školní jídelna krmí až 240 strávníků
V

dnešní době se kuchařky z naší školní
jídelny pilně činí. Denně navaří 220 – 240
porcí. Jídlo si vyzvedávají strávníci do svých
přinesených jídlonosičů. Denně vzorně tvoří
frontu s 2m rozestupy, všichni jsou zarouškovaní a chránění. K okénku přistupují samozřejmě jednotlivě, rozloží jednotlivé kastůlky na tác a kuchařka jim do něj naloží por-

ci výborného oběda bez doteku navíc. A to
vše samožejmě v rukavicích. Kdo má doma
2 jídlonosiče, může je přinést a vyzvedávat
si ve druhém okénku již naplněné kastrůlky
a zítra to zopakovat. Je to rychlejší varianta
výdeje oběda. Nelze opomenout ani to, že pracovnice sociálního odboru každodenně zaváží
obědy našim seniory do jejich bydlišť nebo

do domu s pečovatelskou službou, dále pak
jezdí na Malšín a do Rožmberka nad Vltavou.
Denně tak rozvozí 120 obědů. Jejich kapacita
je již úplně plná. Pokud by se však našel další
zájemce, může se zastavit na odboru sociálních věcí a zapsat se do pořadníku. Takto bude
školní jídelna řešit nastalou situaci až do konce
května. Jak to bude dál, zatím nevíme… dk

Výdejní okénka, donáška do domu. Jak se brodští
podnikatelé vyrovnávají s vládním nařízením?
N

ěkteré restaurace upravily svůj provoz tak,
aby mohly alespoň z části zůstat v provozu
i při nynějších zpřísněných opatřeních. Restaurace Body 21, Panský dům i vyšebrodský pivovar Jakub vytvořily výdejní okénka. Stejně tak
učinila i cukrárna Eva. Ve studáneckém pivovaru je třeba si pivo objednat. Některé restaurace
však zůstaly zavřené úplně.
Máte chuť na pivo? Zajděte si do minipivovaru Jakub pro točené. Ale pozor, pokud byste
chtěli větší množství nejdříve zavolejte. Jinak
vždy v pátek dopoledne je okénko v Pajzlu
u Jakuba otevřeno pro všechny milovníky piva.
Zachranpivo.cz je webová stránka, kde najdeme pivovary, které bojují s koronavirovou krizí

společným projektem, který zájemcům nabízí
jejich adresář, ceníky apod. Zde najdeme i Pivovar Studánky. Pivo si můžete odvézt téměř
nepřetržitě. V nabídce mají 6 druhů.
Body 21 se okamžitě přizpůsobilo situaci a vyrobilo velmi vtipné výdejní okénko a od počátku krize vaří polední menu. Můžete si však
vybrat i pizzu či křidélka z běžného jídelního
lístku. Pokud potřebujete, jsou schopni Vám
jídlo i zavést.
Hotel Panský dům otevřel své okno ve dveřích salonku a jídlo je vydáváno v menuboxech. Denně si tak můžete pochutnat na české
klasice nebo i pizze. Součástí menu je polévka
a vše Vám také rádi dovezou až do domu.

A až se dobře naobědváte, zaskočte si do cukrárny Eva pro sladkou tečku. Dámy jsou tam
na nás připraveny se zákusky, minidezerty
i čajovým pečivem. Káva s sebou je samozřejmostí.
Děkujeme Vám všem, kteří se staráte o naše
uspokojení v oblasti stravovací. J
A vy, kteří jste dostali chuť, sledujte pečlivě
webové stránky nebo FB profily provozoven.
Jejich majitelé tam neustále doplňují nabídku
a zveřejňují denní nabídky. Je z čeho vybírat! 
dk

Plavidla jsou letos zrušena!
48. plavba kuriozních plavidel byla pro letošní rok zrušena. Jak jistě víte, letos se organizační výbor spolu s plavci
rozhodl, že se termín plavby přesune na červen, aby se konečně všichni ohřáli a nemuseli trávit plavbu v ledové
vodě a pak ještě v zimě na souši. Byl naplánován skvělý hudební program, jmenujme např. kapely Naked Professors, Hrajeto či oblíbené Satisfvcktion. Současně se měla konat v kempu i Holinkiáda. Obě tyto akce se musely
zrušit z důvodu vládního nařízení týkajícího se Covid-19. Ale neházíme flintu do žita – příští rok se to povede !!! 
kt
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Knihovna v čase koronaviru
Vážení čtenáři,
mnohým z nás se ze dne na den změnil život.
Byli jsme nuceni přijmout opatření, na která
nejsme zvyklí a která mnohým z nás převrátila tak trochu život na ruby. Knihovny nejsou
výjimkou. K jejich uzavření došlo 13. března
a dodnes zejí prázdnotou a ještě nějakou chvíli
si budou muset počkat na své čtenáře. Věřte
mi, že bez čtenářů a dětí na besedách je to
opravdu smutné místo. A co může knihovník
dělat v tomto čase? Konečně si může číst knihy
(předpokládám), pokud je z příkazu zaměstnavatele doma. Ti, kteří zůstávají, dělají většinou
práce, na které není dostatek času při běžném
provozu, nebo se pustili do revize knih.

Původní stav.

Jak vypadá nyní život ve Vyšebrodské knihovně? Neuvěřitelně se zpomalil. Zrušeny byly všechny kulturní akce. Projekt Knížka pro
prvňáčka neukončíme v tomto školním roce,
ale až v tom příštím, rovněž tak připravované besedy pro druhý stupeň. Některé akce
pro dospělé čtenáře se podařilo přesunout
na letošní podzim (Noc literatury nebo besedu s Mgr. Nechvílem) nebo na příští zimu
(promítání astronoma Petra Horálka), několik
jich bylo zrušeno bez náhrady jako například
Listování Lukáše Hejlíka.
Co nového vás přivítá po otevření knihovny?
Kromě nadšené knihovnice a štosu nových

Výměna štítků.

knih asi moc velkou změnu nepostřehnete.
V této době se totiž aktualizuje fond naučné literatury a to poměrně důkladně. Podrobně se
procházejí jednotlivé knihy naučné literatury.
Nečtené za posledních 10 let se vyřadí, vyřadí
se i knihy zastaralé. Sjednotí se hřbetní štítky
a přebalí se knihy, které to potřebují. Výsledkem poměrně pomalého procesu jsou regály
nově oštítkovaných a obalených knih. Věc pro
čtenáře samozřejmá, ale pro knihovníka časově náročná, proto za běžného provozu těžko
realizovatelná.
Nicméně v době, kdy článek píši, ještě není
jasné, kdy se se čtenáři uvidíme. Svaz knihovníků intenzivně řeší, kdy a za jakých podmínek
se knihovny otevřou. Bohužel čekáme, až se
domluví Ministerstvo kultury s Ministerstvem
zdravotnictví. Dále se řeší i co s knihami, které
se nám vrátí. Návod je takový, že knihy, které jsou obalené, se ošetří dezinfekcí a odloží
do 5tidenní karantény.
Než však padne konečné rozhodnutí a my se
uvidíme v knihovně, chtěla bych Vám popřát
pokud možno pohodové dny. Rčení „všechno
špatné je pro něco dobré“ v této chvíli platí
a proto, vyberme si z této nepříjemné situace
to, co nás posílí a možná i v určitém směru
obohatí.

Obalení.

Výsledek.

Na setkání s Vámi se již těší
R. Ouředníková

Vedení obecní kroniky
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás v tomto článku seznámila s vedením obecních kronik. Kroniky odjakživa patřily k historii daného místa. Pokud se našla obětavá duše, aby zaznamenávala události každodenního či spolkového života, bylo vyhráno.
A to platí jak v minulosti, tak i v přítomnosti.
A pokud se přidala i trocha štěstí, zůstaly nám
zápisy z let minulých dochovány.
Pokud vezmu právní stránku vedení kronik ta
podléhá Zákonu č. 132/2006 Sb., o kronikách
obcí, ze dne 14. dubna 2006, kterým se zrušuje
Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních a Vládní nařízení č. 169/1932 Sb.
z. a n. Z uvedených dat je vidět, že aktualizace

10 |

byla již nutná. Nicméně nový zákon je velice
stručný, neboť obsahuje pouhých 6 paragrafů,
které se obecně týkají vedení a uložení obecní
kroniky, zápisu do kroniky, nahlížení a využití
kroniky. Zápisy do kroniky dnes pak ale velkou měrou ovlivňuje Zákon č.101/2000 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie
(známé GDPR). Kronikář tak využívá k zápisu
do kroniky již zveřejněné informace z veřejných zdrojů (noviny, televize, místní zpravodaje
atd. a vlastní zkušenost). Pokud bychom chtěli
zapsat do kroniky například jména dětí, které
se zúčastní vítání občánků, je již nutný písemný
souhlas jejich rodičů.

S příchodem počítačové techniky se začala řešit i forma psaní obecních kronik. Do té doby
se kroniky psaly ručně do knih dokumentním
inkoustem. Nyní vyvstala otázka, zda nezpracovávat zápisy na počítači s následným tiskem,
což jsou v dnešní době dva způsoby vedení
kronik. Obě dvě možnosti mají řadu výhod
a nevýhod.
Ručně psaná kronika tradiční formou, je určena
pro reprezentaci a má nižší náklady na pořízení
(kniha a dokumentní inkoust). Tento způsob
psaní kronik je výhodnější pro menší obce.
Nevýhodou je jedinečnost kroniky (originál
v 1. vydání) a značné nároky na kronikáře (krasopis, úprava). Je však známo, že za vhodných

podmínek úschovy jsou takovéto kroniky dochovatelné i stovky let.
Kronika vedená na počítači s následným tiskem je efektivnější a skýtá možnost vytištění
neomezeného počtu kopií textu, tím je možné
umístění kopie vytištěné kroniky na několika
místech, čímž je zajištěna její existence v případě nenadálé havárie či katastrofy. Tento způsob má nároky na kronikáře v oblasti využívání
počítačové techniky. Náklady na pořízení jsou
vyšší, vezmeme-li v potaz náklady na počítačové vybavení a následné tisky. Pokud se obec
rozhodne pro tento způsob vedení kroniky,
jsou zápisy tištěny a vázány pro každý rok samostatně. Nevýhodou tohoto způsobu zápisu
je ten, že nevíme, jak budou zápisy vypadat
za 100 a více let. Používá se totiž papír běžné
gramáže a běžné tonery do tiskáren.
Je tudíž na každé obci, jakým způsobem se
rozhodne vést kroniku. Zápis samotný se řídí
osnovou, která je kronikářům doporučena, ale
není závazná. Vyšebrodské kroniky se shodným schématem řídí již posledních 40 let, aby
se zajistila určitá kontinuita. Každý roční zápis
začíná „Úvodem“, ve kterém jsou shrnuty nejvýznamnější světové a domácí události toho
daného roku. Mezi nimi jsou zahrnuty i volby
(kromě místních). Následuje kapitola „Politický život“. V této kapitole se zmiňuje personální obsazení a členění městského úřadu, složení
rady a zastupitelstva a jejich činnost, městem
a městu poskytnuté dotace a granty, místní
volby a nyní i činnost policie. Rozpočet města,
jeho hospodaření a významné investiční akce
jsou zapsány v kapitole „Hospodářský život“.
Čtvrtou kapitolou je „Kulturní život“, kde je
zaznamenána kulturní činnost, tj. činnost Městského kulturního zařízení, Městské knihovny,
Cisterciáckého kláštera a Poštovního muzea.
Následuje kapitola „Školství“, kde jsou informace ze Základní a mateřské školy a Základní umělecké školy. Na tuto kapitolu navazuje
„Život obyvatel“, zde se zmiňuje např. zdravotnictví, obchody, restaurace a služby ve městě a také spolkový život. V kapitole „Příroda“
se zmiňuje existence např. památných stromů.
V kapitole „Sport“ se eviduje veškerá sportov-

ní činnost sportovních klubů,
sdružení i jednotlivců. „Demografické údaje“ je kapitola,
kde se zapisují údaje k evidenci obyvatel, počtu narozených
i zemřelých. Je zmiňována
činnost Sboru pro občanské
záležitosti nebo evidence počtu svateb. „Počasí“ je předposlední kapitolou zápisu.
Poslední kapitola je nazvána „Různé“, kde se zapisují
události, které nelze jednoznačně zařadit do předchozích kapitol, nebo nebyly hlavní událostí našeho
města. Zápis za daný kalendářní rok schvaluje
rada města.
Zápis kroniky za daný rok je jen jednou částí.
Druhou neméně důležitou jsou tzv. přílohy.
Jedná se o fotografie k jednotlivým událostem,
které se nevlepují do kroniky, ale jsou lepeny
na čtvrtky a tvoří tak samostatnou fotografickou přílohu. Dalšími přílohami jsou výstřižky z novin, které jsou lepeny na čisté papíry. Do příloh vkládáme i plakáty, Vyšebrodský
zpravodaj a propagační materiály. V kronikách
je u příslušného zápisu zaznamenán odkaz
na tyto přílohy.
Obecní kroniky a jejich přílohy by se časem
měly postoupit archivu k jejich následné archivaci. Na obci tak zpravidla zůstávají zápisy
a přílohy kroniky za posledních 10 let. Kroniky
a přílohy se poté archivují ve Státním okresním
archivu v Českém Krumlově. Zde jsou zápisy kroniky a fotografické přílohy skenovány
a v elektronické podobě následně předány
městu. Vlastní knihy jsou pak zpřístupněny
zájemcům. Naskenované stránky kronik byly zájemcům k dispozici na stránkách archivů
do doby, než vešlo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie.
Poté zůstaly k nahlédnutí jen zápisy starší 70
let. Na stránkách Českokrumlovského archivu
tak pod kapitolou kroniky můžete shlédnout
pouze Pamětní knihu Vyšší Brod 1878 – 1937
psanou v němčině.

Obecní kronika r. 1961

Vyšebrodští kronikáři
Vyšebrodští kronikáři zaznamenali dění v obci
do osmi obecních kronik. Prvním poválečným
kronikářem se stal p. Otokar Kaplan a byl autorem zápisů v Pamětní knize z let 1951 – 1959.
Od roku 1960 byla kronikářkou paní Emilie
Blažková. Od ní pomyslné žezlo v roce 1984
převzala paní Jitka Daňková. Ta vedla obecní kroniku necelých 30 let až do roku 2013.
Vyšebrodské kroniky jsou psány ručně
a do dnešního dne máme 8 svazků.
Největší výzvou pro kronikáře je získávání informací o místních událostech, které jsou ne
vždy zaznamenány v tištěné podobě, a ne vždy
se o ní kronikář dozví včas. Proto, pokud uznáte za vhodné, že daná společenská, kulturní, sportovní či jiná událost je hodna zápisu
do obecní kroniky a máte k ní i případnou obrazovou dokumentaci, sem s ní. Budeme rádi
za každý příspěvek.
A na závěr prosba k jedné „obětavé duši“
Chtěla jsem požádat toho, kdo si zapisuje přílety a odlety vyšebrodských čápů, zda by se
nepodělil o své informace. Kontakt na rourednikova@seznam.cz nebo na tel. 728 060 073.
Předem moc děkuji.
Romana Ouředníková

Vážení uživatelé naší knihovny,
na základě usnesení vlády
ze dne 23. 4. 2020 bude Městská knihovna
ve Vyšším Brodě za daných hygienických
podmínek otevřena od pondělí
4. 5. 2020 do odvolání takto:
pondělí 8:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
V čase 8:00 – 9:00 je knihovna otevřena
pouze seniorům, kteří chtějí využít
omezený pohyb na veřejnosti.
Děkuji za pochopení.
Pamětní kniha 1951.

| 11

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, bezpe-

čí 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.

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

I naši klienti s koronavirem bojují – například
paní Hovorková usedla k šicímu stroji a šije roušky pro zaměstnance a jejich rodiny.

Velikonoce zdravotníkům
M

yšlenka přinést zdravotníkům v této složité době alespoň trochu
Velikonoc v podobě velikonočních balíčků. Po výzvě na mých facebookovych stránkách, se mi ozvalo několik dobrovolníků ochotných
mi s tímto projektem pomoci. Touto cestou bych proto chtěla z celého
srdce poděkovat:
Restauraci Blue Lipno, hlavně Tomášovi Martykanovi za napečení
velikonočních mazanců a domácích borůvkových marmelád, Pivovaru
Studánky za darování pet láhví s pivem, Libuši a Petru Brazdovým
za upečení velikonočních perníčků a nákup velikonočních beránků,
Petrovi Procházkovi (jednatel BARABA CZ s.r.o.), Mgr. Janě Dvořákové
(zástupkyně ředitele Domova pro seniory Chvalkov) a Lucii Kubíčkové
(referentka Infocentra VB) za nákup sladkostí. V neposlední řadě bych
chtěla poděkovat Šárce Procházkové za pomoc při balení a kompletování balíčků

V nemocnici byli z balíčku nadšeni a z celého srdce nám děkovali,
což pro mě bylo krásnou tečkou za celým projektem.
Všem, kdo se na tomto projektu podíleli a tím i podpořili dobrou věc,
patří obrovské díky. Jste skvělí.
Přála bych si, aby se “Velikonoce zdravotníkům” staly tradicí. 
Lenka Grbačová
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Obrázky od Vltavy

Z posledního luhu…
Krásný májový čas, vážení spoluobčané, chtěl
jsem do květnového „Obrázku od naší slavné
Řeky jihu“ vplést něco milého, krásného a lásky plného… Ale nějak se mi to o letošním jaru
nedaří… Stále musím myslet na nebohou milovanou Vltavu a na všechna bezpráví, která jí
každým rokem bez uzardění nakládáme.
Téměř půl století chodím 16. dubna ke pstruhovým vodám našich řek, říček a potoků, abych poprvé nahodil šálivou, třpytivou
a ochmýřenou nástrahu na krále našich divo-

kých proudů – pstruha potočního. Přiznám se,
že víc než na bohaté úlovky se těším na důvěrná setkání s místy, která k Řece neodmyslitelně
patří od časů, kam lidská paměť nesahá. Květnaté luhy s koberci sasanek, orsejí a blatouchů,
omamná vůně divokých třešní, záhadné rojení
jepic, střechatek a rybářic za svitu Večernice,
mlčenlivost omletých říčních balvanů v chladivých peřejích Vltavy. Jak obtížně se dnes
taková místa hledají!
Neláká mě vybetonované koryto řeky pod „vyrovnávačkou“ s bizarním centrem masového
vodáckého průmyslu a pořadníkem na gumák
se sudem. Zmizela romantika starého jezu
u Bílého mlýna s porosty rákosí, orobinců i lakušníků v nadjezí, kde se vytírali stříbrní tloušti
a baculatí kapři. V zákrutu řeky před „železňákem“, tam, kde jsem kdysi trhával jablka
ve stařičkém sadu, má prý vyrůst další z plejády vodáckých kempů; uvažuje se také o přemostění od záchytného parkoviště na druhém
břehu vedle čističky. Legendární tůň pod železňákem je dnes po obou stranách lemována drátěnými ploty majitelů zahrádek, kteří
tu na pečlivě vysekaných březích budují svá
mola, lávky, příjezdové cesty, komposty a odkladiště. Na soutoku s Bučinským potokem pradávném trdlišti lipanů podhorních - vyrostlo nové sezónní „Královo přístaviště“ s extra
vymazlenými drinky. Na protilehlém břehu se
černají hektary lesních holin po hučících borech ve skalinách. O vybagrované říční nivě

pod tratí k Herbertovu s tisícovkou ubitých lilií
zlatohlavých jsem se snažil psát ve Zpravodaji
několikrát. Na soutoku Vltavy s Větší Vltavicí,
pod Herbartovským mlýnem, zmizel letos další nádherný kus naší říční krajiny. Majitel zde,
pod cedulí „Soukromý pozemek“, zplanýroval jeden z posledních pravobřežních podmáčených luhů; zřejmě s úmyslem vyčistit řeku
od nebezpečného „náletu“ desítek starých olší,
vrb, osik, bříz a borovic. Jen těžko lze odhadovat, kudy povede asfaltová linie plánované
šumavské páteřní cyklostezky pro kola šlapací
a brusle kolečkové. Nikdo Vám neřekne, zdali
stezka protne i prudký náčepní loket - klíčové
místo Vltavy na celém jejím čtyři sta kilometrů dlouhém toku. Tady „U veverek a tygra“ už
bezbřehé a bezcitné využívání Řeky pro zájmy
masového turistického průmyslu pravděpodobně dosáhlo svého vrcholu.
Sedím v trávě pod zelenou klenbou posledního z kvetoucích luhů a s konejšivými chladivými proudy Stříbrné řeky přemýšlím, jak moc se
změní náš vztah k Vltavě, až opadne ta šílená
doba koronavirová? Začneme si vážit naší jedinečné a malebné říční krajiny, které podobné
ve světě k nalezení není? A budeme mít odvahu ji aktivně a odvážně chránit pro ty, kteří se
ještě nenarodili?... 
Jaroslav Jonáš – šumavský učitel
www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz

Obnova zeleně v parku
Už v únoru letošního roku začaly v parku
na náměstí práce na obnově zeleně. Byly
odstraněny stromy, jejichž stav už nebyl
udržitelný. Během dubna se začalo s náhradní výsadbou a u některých stromů
s obnovou bezpečnostních vazeb. Odbor
životního prostředí se v letošním roce zaměřil i na centrální část parku, kde probíhá revitalizace květinové výsadby.

P

okácení několika lip a jasanů v městském
parku proběhlo na základě odborného posouzení dřevin na konci února letošního roku.
Lípy byly rozsáhle poškozeny hnilobou, což
znamenalo velké nebezpečí jejich rozlomení.
Pád stromů by mohl ohrozit jak lidi pohybující
se po náměstí, tak by mohl způsobit značné
škody na majetku. U pokácených jasanů se
bohužel projevila virová choroba, tzv. nekróza jasanu, která se rozšiřuje větrem. Jeden
strom dokáže nakazit další jedince ve vzdálenosti i několika kilometrů. Náhradní výsadba
za odstraněné stromy proběhla ještě na konci
dubna.Do budoucna město jednoznačně čeká
postupná obnova všech stromů v parku.
Odbor životního prostředí letos plánuje i obnovu květinové výsadby, tentokrát se zaměřil

Rozsah poškození lip byl skutečně vážný.

U některých stromů byla obnovena
bezpečnostní vazba.

Úprava skalek pro výsadbu v centrální části
parku.

na centrální část parku v okolí vltavského kamene. Proběhne obnova skalky a úprava jejího
okolí. V současné chvíli se pracuje na návrzích
úpravy a obnovy výsadby květin v dalších částech parku. 
Jan Straka
místostarosta
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Sporťáček
K

aždému si během uplynulého měsíce nejspíš změnil život ze dne na den. I my jsme
museli začít řešit, jak spojit pohybové aktivity
přes různá omezení a nařízení vlády.
Povedlo se nám brzy najít řešení. V naší sportovní komunitě jsme díky sociálním sítím začali praktikovat sportovní výzvy, které jsme
společně sdíleli. Následně jsme naše sportovní
aktivity přesunuli do přírody. Společně jsme
vyšlápli blízké kopce jako jsou Maria Rast, Vyklestilka, Luč, Kraví a Medvědí hora, Čertovo
kopyto, Kapličky, Hvězdná a vydali jsme se
i po trase Koněspřežné dráhy.
V současné době dojíždíme především na cyklostezky a nově jsme vybudovali i menší okruh
pro horská kola pod Lanovkou ve Vyšším Brodě.
Plánujeme začít pravidelné tréninky, zlepšování dovedností a vytrvalosti na kolech a kolečkových bruslích. 20. 6. 2020 bychom rádi
pořádali první ze série závodů pod Lanovkou
ve Vyšším Brodě. Závody budou především
pro děti a mládež. Bližší informace zveřejníme
v následujícím čísle zpravodaje.

Víme, že společná činnost s dětmi ve volném
čase pomáhá vytvářet jistotu dítěte, podporuje jeho rozvoj a zdokonalování nejrůznějších
dovedností. Chcete-li s námi občas něco vyšlápnout, nebo se podílet na nových sportov-

ních projektech ve Vyšším Brodě, stačí napsat
na e-mail skiteammono@seznam.cz a my Vás
budeme kontaktovat o našich aktivitách a programu. 

2. 2. 2020 SUPERLEVNÁ PC
– DEVÍTKA HLUBOKÁ
Na Hluboké o den později Libor Staněk opět
řádil a s náhozy 236, 238, 222, 202, 220, 212,
232, 199 s průměrem 220, 13 obsadil celkově
2. místo.
24. místo Ivan Antalík – 173, 203, 254, 165, 187
Ø 196, 40
28. místo Pavel Hron – 196, 136, 141, 150,
248 Ø174, 20

dalších 6 her. S celkovým průměrem 182, 17
obsadil konečné 46. místo, na postup do semifinále mu chybělo 20 kuželek. V celkovém pořadí ebomite tour 2020 je na pěkném 12. místě se 179 body. Prvních 15 hráčů celkového
pořadí, obdrží profikouli.

Bowling
1. 2. 2020 EBONITE TOUR 2. TURNAJ
BEST BOWLING – ZLIČÍN – PRAHA
Únorový turnaj se hrál na krátkém mazání
a padala podstatně vyšší čísla oproti lednovému turnaji. Účastnilo se celkem 106 hráčů.
Z Vyššího Brodu nás výborně reprezentoval
Libor Staněk, který v kvalifikaci obsadil celkově
9. místo s náhozy 197, 227, 245, 154, 197, 188 –
1.208 + 14 handicap, celkem 1.292 a postoupil
přímo do finále. Po dvouhodinovém čekání
přišlo finále, 24 hráčů. S náhozy 148, 221, 201
a s handicapem, celkem 612 kuželek a celkově krásné 8. místo. V kategorii 165 – obsadil
1. místo s průměrem 197,56 bez handicapu
(super).

12. 2. 2020 CAMPUS CAP
– ČESKÉ BUDĚJOVICE 2. TURNAJ
Za účasti 30 hráčů se ve středu večer odehrál
2. turnaj CAMPUS CAP. Zde si vedl výborně
Pavel Hron, který hodil hned v první hře 255
(nejvyšší nához turnaje) a s celkovým průměrem 181, 43 obsadil krásné 3. místo.
4. místo Libor Staněk Ø177, 86
19. místo Ivan Antalík Ø169, 43
2. 3. 2020 SUPERLEVNÁ PC
– NORMAL HLUBOKÁ
V neděli na Hluboké se odehrál 2. turnaj, s účastí 21 hráčů a tentokrát jsme nezahráli vůbec
dobré hry a v celkovém pořadí to bylo znát.
18. místo Libor Staněk Ø 160, 20
19. místo Pavel Hron Ø 156, 40
21. místo Ivan Antalík Ø 152, 40
7. 3. 2020 EBONITE TOUR 3. TURNAJ
Březnový turnaj na Zličíně s účastí 101 hráčů.
Opět se turnaje účastnil Libor Staněk, který
z prvních šesti her měl průměr 172, 50 což nebylo tak úplně ono a proto si zahrál ,,restart“
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ABL 1. KOLO 2. LIGY SKUPINA B
Do prvního kola 2. ligy ABL jsme vstoupili ,,bravurně“ a s 19 body a skóre 2528 kuželek a průměry 505, 60 ,,super týmová práce“ 1. místo.
Ludvík Furik potvrdil svou ligovou formu a z 5
her uhrál všech 5 bodů s průměrem 184, 20
a je na vedoucím místě v jednotlivcích.
Libor Staněk a Ivan Antalík taktéž dobře zahráli.
Přejeme všem pevné zdraví.
Zdravíme, váš tým STS CHVOJKOVICE Vyšší Brod.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM PRO ROK 2020
Slíbili jsme vám v loňském roce postup do druhé ligy ABL České Budějovice, to se naplnilo.
V tomto roce je naším cílem postoupit zase
o žebříček výše a s vaší podporou to půjde
o něco snáze.
Tímto tým STS CHVOJKOVICE Vyšší Brod děkuje sponzorům
1) Město Vyšší Brod
2) POstavPO s.r.o.
3) Restaurace Honner Č. B.
Moc si vaší podpory vážíme, máme připravené
nové dresy s vaším logem/ reklamou. 

Vyšebrodské
Infocentrum
znovu otevřeno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠŠÍ BROD
ŠKOLNÍ JÍDELNA

✓ přijme na HPP vyučenou kuchařku s praxí,
nástup možný dle dohody.

P

o několikatýdenní době, kdy bylo infocentrum pro veřejnost zavřeno, je opět
v provozu, a to od pondělí 4.5.2020 s přísnými
hygienickými pravidly. Do infocentra můžete vstoupit pouze s rouškou, štítem či jinou
ochranou na obličeji, je třeba si desinfikovat
ruce a na stolku mezi dveřmi vzít rukavice
na jedno použití.

✓ Perspektiva dlouhodobého zaměstnání
a profesního růstu.
✓ Práce v příjemném kolektivu
i prostředí, prázdniny volné.
Kontakty:
ředitelka školy Vanda Kotálová: zsvb.kotalova@email.cz, 721 067 233
vedoucí jídelny A. Reichensdörferová: jidelna.vb@seznam.cz, 721 120 707

V době ,,zavíračky“ jsme nelenili a obešli jsme
turistické stezky, doplnili veškeré materiály,
vytvořili nový produkt pro cykloturisty, pracujeme na letní dobrodružné stopovací hře
pro děti.

BA
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Jistě Vás jako každého, zajímá letní kulturní
program. V době uzávěrky tohoto čísla vyšebrodského zpravodaje jsme bohužel ještě
neměli oficiální zprávy, které by potvrzovaly
termíny konání akcí při určitém počtu účastníků.

I ÓZ N Í C H P L

Koncerty i divadlo a pouť máme naplánovány, tak jako každý rok a doufáme, že se uskuteční. Dle slov epidemiologa Prymuly by se
pravděpodobně mohly konat akce s počtem
účastníků 150 – 200. Závěr samozřejmě padne až po jednání poslanecké sněmovny. Nás
nadchla a těšíme se na ni. Mnozí z Vás se těší
s námi – nejenom na film, ale i na první kulturní akci, která se může konat. Někteří se bojí
následků pro louku, na které se sjedou vozidla.
Pokud bude rozježděna, jsme povinni dát louku do původního stavu. Provozovatel autokina
předložil povolení od hygieny, ale to má své
podmínky. Nikdo nesmí vystoupit z vozu, toalety nebudou k dispozici.

VLTAVA MEZI VYŠŠÍM BRODEM A ROŽMBERKEM NAD VLTAVOU

ZRUŠ

ENO!!

HLEDÁME ODVÁŽNÉ

PLAVCE!!

!

K přírodě si jistě našli cestu v této nelehké
době všichni z nás. Nemohli jsme stále pobývat jen ve svých domovech, tak jsme všichni
chodili po lesích a přírodou vůbec. Konečně
někteří z nás poznali i místa, která dosud nenavštívili.
Akce, které se město a jeho občané, pravidelně účastní: Ukliďme Česko, ukliďme svět
se letos nekonala. Ale máme spoustu zpráv
od Vás, že jste uklízeli průběžně při svých
procházkách. Pošlete nám fotky, pokud máte.
Rádi je uveřejníme v některém z dalších čísel
Zpravodaje a také je zašleme ČSOP – organizátorovi akce. 

Sestav posádku, postav kocábku
a vyhraj

20 000 Kč!
POZOR!

POZOR!!!

dk

ZMĚNA TERMÍNU PLAVBY
6. června 2020
Plavba kuriózních plavidel
Plakát zrušeno 2020.indd 1

27.4.2020 11:53:07
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Dalibor Velfl

Nabízí kompletní sortiment stínících prvků
pro Vaše domácnosti: Včetně servisu i po záručního.
Žaluzie vnitřní i venkovní / Žaluzie látkové
Síta do oken a dveří / Rolety / Markýzy
Tel.: 723 676 546 / e-mail: Dvelfl@seznam.cz

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

Řádková inzerce
• Zavedená zubní klinika ve Vyšším Brodě přijme zdravotní
sestřičku (zubní asistentku). Nástup možný 1. 5.2020.
Více informaci na tel. 380 746 276.
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Další zakázky
přináší nové
příležitosti!
Firma HAUSER je celoevropský úspěšný dodavatel
kompletních řešení chladicího nábytku a chladicí techniky.
Spojení 70-ti let zkušeností, inovací a vysokého standardu
kvality charakterizují všechny naše produkty a služby.

Rádi teď u nás přivítáme:
✶ OBSLUHU A SEŘIZOVAČE CNC
✶ ZÁMEČNÍKY
✶ ELEKTRIKÁŘE
✶ SVÁŘEČE
✶ MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
✶ OBSLUHU LAKOVNY
✶ MANIPULANTY S VZV
✶ TECHNOLOGY VÝROBY

Nabídneme Vám:
✶ Stabilní zaměstnání v mezinárodní společnosti
✶ Atraktivní mzdu s řadou příplatků
✶ Věrnostní prémie až 120 % měsíční mzdy
✶ 25 dní placené dovolené
✶ Dotované stravování přímo v závodě
✶ Příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření
✶ Štědrý příspěvek na dojíždění
✶ Podporu zdravotní prevence
✶ Příspěvky na dětské letní tábory a sportovní akce
✶ Dotované masáže a další benefity

Tak nezamrzněte na svém starém místě!
Hledejte práci na www.hauser.cz

Bližší informace
na personálním
oddělení
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Další volná místa na
www.hauser.cz
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Pohled (do) minulosti

N

ejnovějším přírůstkem do sbírky historických
snímků je kabinetní fotografie z roku 1921,
nalepená na tuhém kartonu. Zachycuje žáky české obecné školy sedící na schodech domu Hrudkov čp. 15, kde byla škola původně zřízena.

Podle úředního sčítání obyvatel z roku 1910
bylo v samotném městě Vyšší Brod ve 175 domech hlášeno 1563 obyvatel německé řeči
a 11 obyvatel řeči české. Jak je patrné, byl Vyšší
Brod v podstatě německé město, kde Češi tvořili téměř zanedbatelnou menšinu. Se vznikem
samostatné Československé republiky v roce
1918 se však začala tato menšina rozrůstat zvláště o státní zaměstnance finanční a celní správy,
pošty, státní dráhy, četnictva a dalších. Na horním konci náměstí působila v tu dobu ve velké
výstavní budově čp. 59 (postavené v letech 187677 a podstatně rozšířené v roce 1935) obecná
a měšťanská škola, avšak s výhradně německým
vyučovacím jazykem. Pro děti českých osídlenců,
které neovládaly němčinu, tedy vyvstává potřeba zřídit školu s vyučováním v českém jazyce.
O zřízení takové školy usilovala Národní jednota
Pošumavská (NJP), což byl národní spolek, který
měl za cíl podporu české menšiny v německém
příhraničí. Po delším jednání místního odboru
NJP se podařilo dohodnout se správou kláštera
pronájem místností právě v budově někdejšího
klášterního lesního úřadu (Hrudkov čp. 15, dnes
Cisterciácké opatství V. Brod) proti nádraží Vyšší
Brod – klášter. V říjnu 1920 se tak zde otevřela
česká státní menšinová jednotřídka, do níž bylo
zapsáno 28 žáků. A právě první žáky této školy
nám fotografie z prosluněného jara 1921 ukazuje. Kromě toho je zde zachycena i část domu
Hrudkov čp. 15, který byl v střídmém, avšak monumentálním klasicistním slohu vystavěn kolem
poloviny 19. století cisterciáckým klášterem. Byl
využíván jako sýpka, pak jako lesní úřad a byt lesmistra a v krátkém obrobí let 1912 – 1914 zde
sídlilo i provozní ředitelství nově vystavěné soukromé železniční tratě Rybník – Lipno n/Vlt.
Počet žáků v české menšinové škole postupně
vzrůstal a tak byla v září 1924 otevřena druhá
třída školy v dalších pronajatých prostorách, ten-
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tokrát v bývalém Schwarzenberském mlýně čp.
120 pod klášterním rybníčkem (dnes Ing. Miloš
Pavelec a Inge Pavelcová). Tento stav však nebyl
dlouho udržitelný a tak se usilovalo o vystavění
samostatné školní budovy. Pro ni byl zakoupen
pozemek u silnice spojující město s klášterem,
dnes ulice Míru. Plány nové školní budovy vypracoval Prof. Ing. arch. Dr. tech. Milan Babuška
a již v prosinci roku 1924 byla výstavba školy
schválena. Vlastní stavbu prováděla firma Augusta Křížka, stavitele z Vodňan. Kolaudována byla
31. 12. 1925 a od 3. 1. 1926 byla zahájena v nově
postavené školní budově české menšinové školy
výuka. Další snímek je pohlednice vydaná Grafií
Plzeň u příležitosti slavnosti otevření české menšinové školy v červnu 1926.

týmům žáků, Libuši a Hradčanům na zadním prospektu a velkému znaku ČSR na horním portálu
se můžeme domnívat, že se jednalo o divadelní
hru z národní mytologie, tedy pravděpodobně
o žáky české menšinové školy.

Poslední snímek je trochu záhada. Jedná se
o skleněný negativ fotoateliéru Kashofer ve Vyšším Brodě. Není zde přesně známo, kdy a v jakých prostorách fotografie vznikla. Jedná se
bezpochyby o školní divadlo (dnes bychom to
spíše nazvali školní akademie). Vzhledem ke kos-

Všechny zveřejněné snímky najdete na webových stránkách www.vyssibrod-historicky.cz 

Dlužno ještě dodat, že po dobu První republiky
se sice počet Čechů ve Vyšším Brodě zvýšil, ale
stále zůstával poměrně malý. Podle úředního
sčítání z roku 1930 je ve Vyšším Brodě ve 228
domech hlášeno 1731 německých obyvatel, 216
českých, 2 občané jiné národnosti a 78 cizinců.
Celkový obrat ve prospěch českého etnika nastává až na konci druhé světové války v letech 1945
a 1946, a to v souvislosti s odchodem a odsunem
německého obyvatelstva.



Jiří Anderle

ENGEL V DOBĚ KORONAVIROVÉ
ENGEL Kaplice se v této pro všechny nelehké době aktivně zapojuje do vývoje
výroby ochranných pomůcek.

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

1) V souvislosti s nově vznikajícími projekty, které pomáhají bojovat s koronavirem, vznikl i projekt
výroby respirátorů pomocí moderní technologie 3D
tiskáren. V druhé vlně by se do výroby mohly zapojit
firmy, které vlastní nebo vyrábějí vstřikolisy. ENGEL
jasně deklaroval připravenost pomoci a je v úzkém kontaktu jak s ČVUT, tak s výrobci segmentu
MEDICAL průmyslu.

2) Hasiči ve Velešíně i díky pomoci ENGEL Kaplice
začali na 3D tiskárnách vyrábět přípravky na šití šňůr
k rouškám. Za pomoci dvou 3D tiskáren dokáží
denně vyrobit až 80 ks těchto přípravků. Ty slouží
k jednoduchému složení pruhu látky v šňůru, která
se následně všije do roušek. Výrobky poté distribuují
zdarma zájemcům po celé České republice. Rádi je
také předají zájemcům z okolí. Stačí je kontaktovat
na emailu: sdh.velesin@gmail.com.

3) Dětský domov Horní Planá, kterému se ENGEL
Kaplice snaží dlouhodobě pomáhat, například vánoční akcí Strom přání, obdržel od ENGELu 250 roušek, 50 kusů desinfekcí a 500 párů rukavic. Zároveň
ENGEL obdaroval i hasiče v Polné na Šumavě balíčkem 100 kusů roušek, 30 kusů desinfekcí a stovkou
párů rukavic.

V současné době to nemá zkrátka jednoduché nikdo. Jsme rádi, že vidíme tolik solidarity kolem nás.
To nás naplňuje optimismem.
Tým ENGEL Kaplice

#spolecnetozvladneme

www.fb.com/ENGELCZkariera

Aktuální volné pozice najdete na www.pracevengelu.cz
Náborové oddělení: 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
PLAVID
ENOEL
ZRUŠ

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

20 |

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

