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Rožšířeno o příspěvek obce Přední Výtoň

 Na kávu s vedením města

11. 6. 2020
Podrobnosti na straně 3

 Miloslav Stingl

– cesta na počest velikého
náčelníka Okimy
Podrobnosti na straně 14

 Jednání zastupitelstva města

Úterý 16. června 2020
od 17:30hod

Koronavirové školní volno
pohledem žáků 9. třídy
Milí čtenáři,
konec května přináší
postupné uvolňování restrikcí. Lépe se
nám dýchá, můžeme
si zajít do restaurace
na oběd či nakoupit,
kdy chceme. A teď se ještě jít pobavit!
My (rozuměj organizátoři) jsme si oddychli, že skoro všechny plánované kulturní
akce se budou moci konat. Autokino to
nastartovalo a teď se pomalu řítíme vstříct
letním koncertům. Za tři týdny zahraje kapela Satisfvcktion a pak Vás srdečně zveme na kapelu This! Vojta Kotek tak, jak ho
asi ještě neznáte a další a další…
Vysvitlo sluníčko, je teplo a šíří se tu, už
ne virus, ale dobrá nálada. Udržme si ji!
A nakonec výzva pro zahrádkáře a milovníky květin - již se rozběhla soutěž Okno
roku! Komise se těší na kvetoucí okna,
balkony, zahrady…
Slunečný červen přeje,


Příměstský tábor
„SPORTOVNÍ“
Pro děti od 8 – 13 let
Termín: 13.7.2020 – 17.7.2020
Provoz. doba: 8:00 – 17:00 hodin
Cena tábora: jen za cenu stravného,
popř. vstupného cca
od 400 Kč do 1000 Kč.
Podmínka přijetí: rodiče jsou
zaměstnaní, OSVČ, uchazeči
o zaměstnání na ÚP
Místo konání: ZŠ Vyšší Brod,
Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod
Bližší informace: Nosová Šárka,
tel.: 606 675 456,
e-mail: noskova.s@email.cz
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Nejstarší žáci naší školy se mohli vyjádřit, v čem vidí přínos
a v čem zápory období, kdy nemohou do školy. Se souhlasem
autorů uvádíme část jejich názorů, ale protože jde o velmi osobní záležitosti, zůstanou texty nepodepsané.
Co se týče školy, tak klady vidím především v domácím studiu, jsem pánem svého času. Začnu
si, kdy chci, odskočím si, mám čas na dokončení
úkolů, a hlavně klid. To ani nemluvím o domácí stravě. Zápory jsou snad jen, že se nevídám
s kamarády a u některých předmětů mi chybí
výklad učitelů a práce ze školy mi zabere hodně
času. … Z mého hlediska je tohle doba nejistoty,
donedávna jsem nevěděl, kdy budou přijímací
zkoušky, kdy půjdou rodiče do práce. Z druhé
strany jsme s rodiči projeli spousty krásných míst
v jižních Čechách. … I když se pro mě moc nezměnilo, tak pro mé okolí jsou změny citelné.
Poslední dva měsíce pro mě byly velmi přínosné. Měla jsem konečně čas na sebe samotnou.
Pokud se mám zamýšlet jenom nad těmi klady,
je jich spousta. Doma jsem konečně udělala to,
co jsem celou věčnost odkládala, protože jsem
pořád říkala, že na to není čas. Zdokonalila
jsem své schopnosti v cizím jazyku, a to jenom
tím, že jsem si svůj oblíbený seriál nepouštěla v češtině, ale v angličtině. Uvědomila si,
na jakých lidech mi vlastně záleží, po kom se
mi stýská a koho bych v životě vlastně vůbec
nepotřebovala. Měla jsem hromadu času připravovat se na přijímací zkoušky, i když pod
velkým stresem. Začala trávit mnohem více
času se svojí rodinou a psem. Myslím, že nás
čas strávený spolu velmi sblížil i přesto, že jsem
si myslela, že lepší vztah už ani mít nemůžeme. Také jsem se zlepšila v hraní na kytaru
a ve zpěvu, zpívám si teď každý den a je to
znát. Dočetla jsem rozečtenou knihu, na kterou nebyl čas, a to je asi vše. Myslím si, že jsem
toho za 2 měsíce zvládla dost a jsem ráda, že
věci, na které nebyl čas, jsou konečně splněné!
Zároveň se mám zamyslet v čem je tato situace pro mě nejhorší, řekla bych, že v tom náhlém šoku, jak rychle to všechno přišlo. Dělá
mi velký problém studovat z domova, je to
chaotické a celkem nezvladatelné, jsem ráda
za to, že do té školy můžu chodit, po téhle zkušenosti. Ačkoliv už budu muset od září do jiné.
Taky mi chybí kamarádi a příbuzní, se kterými
se momentálně nemohu vídat. Také mě velmi
otravuje nošení roušek je v tom vedro a mám
vyrážku. Tím bych nevýhody asi skončila.
Za poslední dva měsíce jsem se dozvěděl víc
o životě než za celý rok. Vždycky jsem byl rád,
když jsme nemuseli do školy a byli jsme doma.
A díky koronaviru už jsme doma dva měsíce. Já
bych skoro vždycky byl radši doma než ve škole, tak teď bych radši chodil do školy. … Takhle
dělám úkoly, nerozumím tomu, jdu ven, pořád
na to myslím. Radši bych šel normálně ven s ka-

marády, dělal bych svoje koníčky a chodil bych
do školy.
… Ze začátku jsem si říkala Super, prázdniny!
… Ale je to čím dál tím horší. Spousta lidí mi
moc chybí, a zároveň nestíhám všechno to
učení a přípravu na přijímací zkoušky najednou. Také různá omezení … Je krásné počasí,
ale ven můžeme pouze v rouškách, což není
nejpříjemnější, a také po málo lidech.
Na druhou stranu, začala jsem se více zajímat o sebe a zkouším nové věci. Zase jsem si
po dlouhé době zahrála na klávesy a opět mě
to chytlo. Dost jsem se zlepšila v kreslení, které
mě vždycky moc bavilo. A navíc jsme s bratrem opět začali trávit čas spolu.
Na současném stavu mi asi nejvíc vyhovuje možnost rozvrhnout si práci. …. V současné situaci
mě ale vysloveně štve neustálé měnění informací, ať už ze strany politiků, tak ze strany médií.
A také nejasné a nesmyslné vyhlášky, …
Nejvíc příjemné bylo, že nemusíme chodit
do školy, můžu vstávat, v kolik chci, můžu jít
spát, v kolik chci. Je to takové jiné, než když
musí člověk někam vstávat. Hodně jsem si
odpočinul od školy od lidí, které jsem nechtěl
vidět.
Zjistil jsem, že mi chybí spousta lidí, kamarádů
atd. Zjistil jsem, že nemůžu fungovat bez školy,
že mi ta škola dává hodně do života. Když začal
nouzový stav, tak jsem si říkal: „JOO nemusím
do školy! “ Ale pak mi došlo, že mi to vlastně
chybí, nemám si s kým popovídat, ano, můžu
někomu zavolat přes telefon, ale to není ono.
Co je pro mě nejhorší?
Zjistil jsem, že když jste s někým hodně dlouho v uzavřeném prostoru, tak vám začne lézt
na nervy, že se začnete nenávidět.
Na karanténě je pozitivní, že nemusím vstávat
tak brzy, jako když chodím do školy. Mám víc
volného času. Mám víc času na přípravu na přijímací zkoušky.
Na karanténě je negativní, že se musí nosit roušky. Na začátku se nemohlo skoro vůbec chodit
ven. V televizi nehrají žádné seriály. Na začátku
karantény se vůbec nemohl hrát fotbal.
A co Vy? Našli byste alespoň nějaká pozitiva? 

Světový den
životního prostředí

Obrázky od Vltavy
– letní se šnečkem
„Zemi nedědíme
po předcích, nýbrž si ji
jen vypůjčujeme
od našich dětí.“
— Antoine
de Saint-Exupéry

K

aždoročně připadá na 5. června. V roce 1972 bylo toto datum ustanoveno Valným shromážděním OSN na konferenci o životním prostředí ve Stockholmu, která znamenala mezník v přístupu k životnímu
prostředí ve světovém měřítku. Mezinárodní den životního prostředí
je celosvětově uznávaný svátek boje za lepší a trvale udržitelnou budoucnost. Žít tak, abychom žili v souladu s přírodou, a tedy i s životním
prostředím, by mělo být samozřejmostí 365 dní v roce. Bohužel opak
je smutnou a varující skutečností. Opravdu se chceme zahubit? Žádný
jiný živočišný či rostlinný druh tak soustavně nepracuje na vlastním
sebezničení.
A my k tomu skutečně horečně spějeme a pokud si co nejdřív neuvědomíme veškerá možná rizika našeho chování, pak se nám již brzy
podaří zlikvidovat veškerou flóru i faunu a zřejmě i sami sebe – tedy
lidstvo jako takové.
Pokusme se alespoň v tento den zamyslet nad tím, jak se chováme
k přírodě a životnímu prostředí... 

Svoz komunálního
odpadu 2020
– Město Vyšší Brod
1 x týdně: 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3.,
23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6.,
22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9.,
21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12.,
14.12., 21.12., 28.12.
1 x 14 dní: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.7., 4.5., 18.5., 1.6.,
15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.1., 16.11., 30.11.,
14.12., 28.12.
1 x měsíčně: 6.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.

Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Čtvrtek 11. 6. 2020, 18:00 hod.
restaurace hotelu Šumava
Před zahájením setkání
Od 17:30 hod. možnost prohlídky
nové vyšebrodské smuteční síně

Srdečně Vás zveme na tradiční neformální setkání vedení města
s občany, na kterém s Vámi probereme aktuální priority
i budoucí plány a vyslechneme Vaše podněty a nápady.
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Soubor usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 28. 4. 2020
Bod č. 1 Určení ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
U s n e s e n í č. 2020.13.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. Michala Kulíka a p. Jaroslava Marka a zapisovatelku pí Ditu Kaiserovou.
Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Bod č. 2 Schválení programu jednání ZM dne
28. 4. 2020
U s n e s e n í č. 2020.13.2.1., 2020.13.2.2.,
2020.13.2.3., 2020.13.2.4.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
doplnění program jednání ZM o bod č. 29
II. schvaluje
doplnění program jednání ZM o bod č. 30
III. schvaluje
doplnění program jednání ZM o bod č. 31
IV. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM dne
28. 4. 2020
Hlasování o doplnění bodu č. 29:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o doplnění bodu č. 30:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o doplnění bodu č. 31:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Bod č. 3 Kontrola usnesení ZM a RM
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 25. 2. 2020 a RM
od 26. 2. do 1. 4. 2020
Bod č. 4 Regenerace městské památkové zóny
U s n e s e n í č.: 2020.13.4.1.
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové dotace
ze státního rozpočtu ve výši 1,345.000 Kč z Programu regenerace městských památkových zón
pro rok 2020
II. schvaluje
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rozdělení státní finanční podpory MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 a stanovení podílů pro tyto akce obnovy:
1. Dokončení opravy střechy klášterního kostela
a Adaptace vepřína na rybí líheň. Příspěvek z programu: 1,124.000 Kč
2. Oprava fasády čp. 194, II. Etapa: restaurátorská
oprava umělého kamene a vchodových dveří
Příspěvek z programu: 221.000 Kč
Hlasování o rozdělení podpory:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Bod č. 5 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
rozhodnutí KÚ Jč. kraje o poskytnutí fin. příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 4.500 Kč
II. bere na vědomí
rozhodnutí KÚ Jč. kraje o poskytnutí fin. příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 110.510 Kč
III. bere na vědomí
rozhodnutí KÚ Jč. kraje o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace, na podporu poskytování soc.
služeb pro rok 2020 ve výši 1,393.000 Kč
IV. bere na vědomí
rozhodnutí KÚ Jč. kraje o poskytnutí fin. příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 95.200 Kč
V. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR na projekt „Nastavení integrační politiky ve Vyšším Brodě“ ve výši
306.000 Kč

Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Bod č. 8 Žádost o dotaci z rozpočtu města SKI
team MoNo z.s.
U s n e s e n í č. 2020.13.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod a spolkem Ski
Team MoNo z.s., Vyšší Brod, IČ: 08495033 ve výši
33.000 Kč.
Hlasování o protinávrhu – dotace ve výši
33 tis. Kč:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: Jaroš ZDRŽEL SE: Novotný NEHLASOVAL: 0
Bod č. 9 Žádost o dotaci z rozpočtu města FK
DYNAMO
U s n e s e n í č. 2020.13.9.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod, spolkem FK Dynamo, Vyšší Brod, IČ: 45010340 ve výši 107.000 Kč.
Hlasování o dotaci 107 tis. Kč
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík, Franc,
Vidlák, Novotný, Jarošová, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: Jaroš ZDRŽEL SE: Straka, Ouředniková
NEHLASOVAL: 0
Bod č. 10 Odpuštění platby nájmů za nebytové prostory provozoven

Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 2/2020
U s n e s e n í č. 2020.13.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2020. Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o 1,620.261,33 Kč
zvýšení výdajů o 478.546,24 Kč a financování je
- 1,141.715,09 Kč.

U s n e s e n í č. 2020.13.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
odpuštění plateb nájmů za pronájem nebytových prostor v č. p. 38, Studánky, v nichž byla
pronajímatelce vládním nařízením znemožněna
podnikatelská činnost, odpuštění nájemného se
vztahuje k období od 14. 3. 2020 do odvolání
vládních omezení.

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

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

Bod č. 7 Odpisový plán dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku města
U s n e s e n í č.: 2020.13.7.1.
zastupitelstvo města
schvaluje
odpisový plán dlouhodobého nehmotného
a dlouhodobého hmotného majetku města Vyšší
Brod na rok 2020 ve výši 8,114.073 Kč

Bod č. 11 Uzavření kupní smlouvy s Povodím
Vltavy na prodej pozemku

Hlasování o schválení odpisového plánu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,

U s n e s e n í č. 2020.13.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím
Povodím Vltavy, s. p., a prodávajícím městem
Vyšší Brod, Předmětem kupní smlouvy je p. p. č.
st. 920 v k. ú Vyšší Brod. Kupní cena je 850 Kč
bez DPH. Náklady spojené s podáním návrhu
na vklad do KN ponese strana kupující.

Hlasování o uzavření kupní smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVL: 0

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

Bod č. 12 Záměr prodeje pozemku p. č. 9/1
v k.ú. Hrudkov
U s n e s e n í č. 2020.13.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 9/1 o výměře cca 2.250 m2 v k.ú. Hrudkov.

Bod č. 16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p. p. č.4/17, 4/18 a 4/68 v k. ú. Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.13.16.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – kanalizace, na pozemku p. č.
4/17, 4/18, 4/68 v k.ú. Herbertov, mezi povinnými
a městem Vyšší Brod, a to za jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Náklady spojené s podáním návrhu
na vklad do KN hradí město Vyšší Brod

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

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

Bod č. 20 Smlouva o budoucí smlouvě
– služebnost inženýrské sítě na p. p. č. 1726/1
U s n e s e n í č. 2020.13.20.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační
přípojky na p. p. č. 1726/1 v k. ú. V. Brod, mezi
městem a žadateli, ve prospěch budoucí oprávněné strany za 500 Kč + platná sazba DPH. Náklady geometrického zaměření a návrhu na vklad
do KN ponese budoucí strana oprávněná.

Bod č. 13 Zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p. p. č. 4/48 v k.ú Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.13.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – kanalizace, na pozemku p. č.
4/48 v k.ú. Herbertov, mezi povinnými a městem,
a to za jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do KN hradí
město Vyšší Brod.

Bod č. 17 Zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p. p. č.4/43 a 27/7 v k. ú. Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.13.17.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace, na pozemku p. č. 4/43,
27/7 v k.ú. Herbertov, mezi povinnými a městem
Vyšší Brod, a to za jednorázovou úplatu 1.000 Kč.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do KN hradí město Vyšší Brod

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

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

Bod č. 14 Zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p. p. č. 4/50 v k.ú Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.13.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – kanalizace, na pozemku p. č.
4/50 v k.ú. Herbertov, mezi povinnými a městem,
a to za jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do KN hradí
město Vyšší Brod.

Bod č. 18 Zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p. p. č. 27/9 v k. ú. Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.13.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě kanalizace, na pozemku p. č. 27/9
v k.ú. Herbertov, mezi povinnými a městem Vyšší
Brod, a to za jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN
hradí město Vyšší Brod

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

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

Bod č. 15 Zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p. p. č.4/20 v k.ú. Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.13.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace, na pozemku p. č. 4/20
v k.ú. Herbertov, mezi BeStyle, s.r.o., Studánky
20, IČ: 04856163 a městem, a to za jednorázovou
úplatu 1.000 Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN hradí město Vyšší Brod.

K bodu č. 19 Zřízení služebnosti inženýrské
sítě na p. p. č. 27/10 v k. ú. Herbertov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2020.13.19.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace, na pozemku p. č. 27/10
v k.ú. Herbertov, mezi povinnými a městem Vyšší
Brod, a to za jednorázovou úplatu 1.000 Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN
hradí město Vyšší Brod

Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek

Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek

Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 21 Smlouva o budoucí smlouvě
– služebnost inženýrské sítě na p. p. č. 1726/1
U s n e s e n í č. 2020.13.21.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské – kanalizační
přípojky na p. p. č. 1726/1 v k. ú. V. Brod, mezi
městem Vyšší Brod a žadateli, ve prospěch budoucí oprávněné strany za 500 Kč + platná sazba
DPH. Náklady geometrického zaměření a návrhu
na vklad do KN ponese budoucí strana oprávněná.
Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 22 Smlouva o budoucí smlouvě
– služebnost inženýrské sítě na p. p. č. 1726/1
U s n e s e n í č. 2020.13.22.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizační
přípojky na p. p. č. 1726/1 v k. ú. V. Brod, mezi
městem a žadateli, ve prospěch budoucí oprávněné strany za 500 Kč + platná sazba DPH. Náklady geometrického zaměření a návrhu na vklad
do KN ponese budoucí strana oprávněná.
Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 23 Smlouva o budoucí smlouvě
– služebnost inženýrské sítě na p. p. č. 1726/1
U s n e s e n í č. 2020.13.23.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojky na p. p. č. 1726/1 v k. ú. V. Brod,
mezi městem a žadateli, ve prospěch budoucí
oprávněné strany za 500 Kč + platná sazba DPH.
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Náklady geometrického zaměření a návrhu
na vklad do KN ponese budoucí strana oprávněná.
Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 24 Uzavření smlouvy o právu provedení stavby „Zabezpečení svahu silnice II/161
Studánky“ na pozemcích města Vyšší Brod
U s n e s e n í č. 2020.13.24.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Zabezpečení svahu silnici II/161 Studánky“
na p. p. č. 465/7, 466/3, 502/5,1427/4, 2782/2 v k.
ú. Studánky u V. Brodu. mezi Jihočeským krajem,
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jč. kraje,
a městem.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 25 Uzavření smlouvy o právu provedené stavby „Zabezpečení svahu silnice II/161
Studánky“ na pozemku Jihočeského kraje
U s n e s e n í č. 2020.13.25.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Zabezpečení svahu silnici II/161 Studánky“
na p. p. č. 2777/12 v k. ú. Studánky u V. Brodu
mezi Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy
a údržby silnic Jč. kraje, a městem.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 26 Dotační program na podporu
výstavby domovních čistíren
U s n e s e n í č. 2020.13.26.1.:
zastupitelstvo města
vydává
program pro poskytování dotace z rozpočtu měs-

Lipenka

D

louhodobá výluka na trati Rybník – Lipno
nad Vltavou bude ukončena dne 12. června
2020. Kompletně byl rekonstruován ocelový most
přes Vltavu u Vyššího Brodu. Od neděle 14. června plánují České dráhy obnovení provozu do
plného letního jízdního řádu. Zároveň se počítá
i s obnovením dopravy na trati Horní Dvořiště
– České Budějovice do „předcovidového“ stavu,
takže Vyšebrodsko bude mít opět plnohodnotné
železniční spojení. 
P. Kosmata
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ta Vyšší Brod na výstavbu domovních čistíren
odpadních vod.

vzdání se odměny Mgr. Jana Krotkého za výkon
funkce předsedy komise pro integraci cizinců.

Hlasování o vydání dotačního programu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

Hlasování o vzdání se odměny předsedy:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík, Franc,
Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková,
Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Straka

K bodu č. 27 Stanovisko Komise pro přípravu
architektonické soutěže na přestavbu čp. 250
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
rozhodnutí Komise pro arch. soutěž, ve kterém
nedoporučuje ZM vyhlašovat architektonickou
soutěž pro přestavbu městského úřadu a kina.

K bodu č. 31 Mas Rozkvět – schválení zařazení
do území
U s n e s e n í č. 2020.13.31.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
zařazení území obce do území působnosti MAS
Rozkvět, z.s. na programové období 2021– 2027.

K bodu č. 28 Stížnost na nevhodné chování
úředníka
U s n e s e n í č. 2020.13.28.1.:
zastupitelstvo města
konstatuje
že projednání stížnosti na nevhodné chování
úředníka ZM nepřísluší.

Hlasování o zařazení území do MAS Rozkvět:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík, Franc,
Vidlák, Novotný, Jarošová, Ouředníková, Poláček,
Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Jaroš NEHLASOVAL: Straka

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

Nepřijatá usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 28. 4. 2020
K bodu č. 27 Stanovisko Komise pro přípravu
architektonické soutěže na přestavbu č. p. 250

K bodu č. 29 Pověření FV přepočtem příjmů
v souvislosti se snížením výnosů ze sdílených
daní na rok 2020
U s n e s e n í č. 2020.13.29.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
finanční výbor přepočtem příjmů v souvislosti se
snížením výnosů ze sdílených daní na rok 2020,
v termínu do příštího zasedání ZM.
Hlasování o pověření FV:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík, Franc,
Vidlák, Novotný, Jaroš, Jarošová, Ouředníková,
Poláček, Čížek, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Straka
K bodu č. 30 Vzdání se odměny předsedy
komise
U s n e s e n í č. 2020.13.30.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje

Hlasování o pozvání administrátorky AS
na veřejné ZM:
PRO: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Poláček, Čížek,
Marek
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Vidlák, Novotný,
Usnesení nebylo přijato
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na další veřejné jednání
Zastupitelstva města 16. 6. 2020
v 17:30 hod.

Havárie na dodávkách tepla a vody
Na přelomu dubna a května město řešilo
havárie na topných rozvodech a bohužel
se přidal i defekt na vodovodu na sídlišti.
Během třech týdnů došlo na rozvodech hned
ke třem haváriím. První dvě havárie bylo možné odborem vedlejšího hospodářství přesně
lokalizovat pomocí městu dostupné techniky.
U poslední havárie však naše technika při lokalizaci nepomohla. Proto město využilo odborné firmy, která pomocí natlakování rozvodů
plynem dokázala havárii zcela přesně lokalizovat. Po nalezení defektu byla porucha ještě

tentýž den opravena a dodávky tepla a teplé
vody obnoveny.
Bohužel se současné topné rozvody blíží hranici své životnosti a poruchovost se zvyšuje.
Nenapomohl tomu ani několikerý výkyv tlaku
v rozvodech během třech odstávek. Zastupitelstvo a především rada města od konce
loňského roku řeší přípravu nového systému
vytápění domů. Ať už budeme pokračovat
dále systémem centrálního vytápění a dojde
k výměně celých rozvodů nebo se vydáme
jiným směrem, je jasné, že bude nutné jednu z možností provést v nejbližším možném

období.
Obyvatelům sídliště se v tomto období nevyhnul ani problém s dodávkou pitné vody.
Defekt na vodovodu jeho provozovatel, společnost Čevak, ale velmi rychle zjistil a opravil
během 24 hodin. 
Jan Straka
místostarosta

Zprávy z rady
Na konci dubna se opět mohlo po delší době sejít zastupitelstvo města, kvůli
opatřením ale netradičně v sále kina. Rada města se v tomto období sešla ke dvěma jednáním, na kterých se mimo běžné administrativní záležitosti věnovala
např. některým rozvojovým projektům.
Rada města
Jedním z rodících se projektů, které měla rada
během května na stole, je architektonické studie
lokality u čistírny odpadních vod, která skýtá
poměrně značný prostor. V této lokalitě by dle
studie mělo vzniknout odlehčovací parkoviště.
Ne však žádná velká asfaltová plocha. Parkovací
místa by měla mít propustný povrch a dále by
měla být doplněna dostatkem stromů a další zeleně. Na pozemcích se našlo místo i pro komerční
prostor, který by měl být k dispozici pro případný investiční záměr, jenž by byl pro Vyšší Brod
prospěšný. Studie počítá i s napojením druhého
břehu řeky pomocí lávky, která by v budoucnu

sloužila pro takzvanou vyšebrodskou promenádu (klidová zóna okolo jezu s využitím stávající
cesty). Tím by tato klidová zóna získala propojení
přímo s centrem našeho městečka. Ke studie se
nyní bude vyjadřovat komise pro místní rozvoj
a cestovní ruch.
Rada města také projednala návrhy organizačních změn na městském úřadě na základě proběhlého nezávislého procesně-personálního auditu. Jak se změny promítnou do rozdělení úřadu
a práce jednotlivých úředníků budete po jejich
aplikaci znovu informováni.
Díky rozhodnutí RM byly podpořeny také dvě
prospěšné akce, resp. služby. Město tak podpořilo finančním darem provoz dětské Linky bezpečí a Charitativní seminář Kyusho-Jitsu, jehož
výtěžek poputuje na cíleně na podporu léčby
vážně nemocného nemluvněte. Pokud by kdokoliv chtěl také přispět na léčbu a seznámit se
s příběhem malého chlapce, charitativní seminář
nalezne na facebooku.

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo se sešlo potřinácté na konci měsíce dubna. Mezi nejdůležitější rozhodnutí patří odpuštění nájmu za provozovnu restaurace
ve Studánkách během měsíců, kdy díky omezení
nemohla restaurace fungovat. ZM také rozhodlo
o přidělení dotace na činnost dvěma spolkům
– Ski Teamu MoNo a fotbalovému klubu Dynamo.
Dobrou zprávou pro obyvatele domů, kteří bydlí v místních částech nenapojených na centrální
kanalizaci města, je, že si mohou žádat o dotaci
na výstavbu domovních čistíren. Dotační program zastupitelstvo schválilo právě na posledním
zasedání. Podrobné informace k dotačnímu programu jsou k nalezení na webu města a na úřední desce, popřípadě je samozřejmě možné se
na úřad s dotazem obrátit přímo ať už např. elektronickou poštou, nebo telefonicky. (e-mail: podatelna@mestovyssibrod.cz , tel. 380 746 537) 
Jan Straka
místostarosta
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Kulturní
program 2020
Pandemie koronaviru Covid 19 citelně
zasáhla a znemožnila provést všechny
naplánované kulturní akce. Pokud
nedojde k nepředvídaným omezením
ze strany vlády a MZ, mohly by se
uskutečnit během roku následující akce:

červen

6. 6. od 14.00 hod., Dětský den
SDH Přední Výtoň
11. 6. od 14 hod., Jarní kolo metané
Seniorklub Přední Výtoň
27. 6., Pěší pochod na Vítkův hrádek
SDH Přední Výtoň, Spolek přátel Vítkova
hrádku
26. 6., pátek, Autobusový zájezd
zámek a muzeum v Třeboni
Seniorklub Přední Výtoň

červenec

? Autobusový zájezd Vorařské muzeum
v Purkarci a zámek v Kolodějích
nad Lužnicí

srpen

8. 8. od 13.00 hod., Hasičská soutěž
O Pohár obce Přední Výtoň
SDH Přední Výtoň
? Vědomostní kvíz
Seniorklub Přední Výtoň
? Metaná
Seniorklub Přední Výtoň

září

? Autobusový zájezd do Muzea
v Prachaticích
Seniorklub Přední Výtoň
15. 9., Šumaman + Šumaman Junior
Policie ČR Č. Budějovice

říjen

? Beseda s MUDr. Hlavatým,
praktickým lékařem z Velešína
Seniorklub Přední Výtoň

listopad

? Vědomostní kvíz
Seniorklub Přední Výtoň
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Chcete vidět ze svého domu
na jezero ???
N

ení nic jednoduššího, než napadnout tvorbu územního plánu obce Přední Výtoň.

požadavky jsou v rozporu se zásadami územního rozvoje.

Až doposud jsem se domníval, že starosta
se stará o rozvoj obce, pracuje pro občany
obce, ovšem k tomu ještě přibývá řešení i jiných problémů, což znamená bránit se článku, který jako placenou inzerci vydala paní
Štiková, v minulém Vyšebrodském zpravodaji,
občanka Přední Výtoně, která se domnívá, že
může prosazovat své zájmy tak, že kritizuje připravovaný nový územní plán obce. Její zájem
spočívá především v tom, že všemi dostupnými možnostmi brání rozvoji obce, aby si tím
zabezpečila výhled z okna svého rodinného
domu na jezero. Neváhá ve svém textu uvést
nepravdivé informace, které s objektivní informací nemají nic společného.

Územní plán obce je základní dokument, který je rozhodující pro rozvoj obce. Je to složitý
proces o kterém rozhodují zejména dotčené orgány Jihočeského kraje a Okresu Český
Krumlov. Obec na tuto činnosti má jen malý
vliv. Při tvorbě územního plánu se vychází především z ochrany přírody, což zajišťuje „Územní systém ekologické stability“ podle „Zásad
územního rozvoje“. Respektují se nadregionální biocentra, nadregionální biokoridory, regionální biocentra, regionální biokoridory Povinnost zastupitelů při schvalovaní územního
plánu je, rozhodovat se podle svého svědomí
ve prospěch všech občanů a obce.

Kromě jiného uvádí, že obec Přední Výtoň připravuje developerské projekty, chce stavět třípatrové apartmánové domy, nerespektuje zásady územního rozvoje a podobné nepravdy.
V případě, že má občan potřebu vyjádřit se
k tvorbě územního plánu, může to učinit připomínku písemnou formou v době, kdy je
předložen ÚP k připomínkování. Je to zcela
legitimní cesta k vysvětlení nejasností, neznamená to ovšem kladné vyřízení, neboť některé

Připravovaný územní plán respektuje všechny
zásady ochrany životního prostředí tak, aby si
obec zachovala svojí původní tvář a obyvatelé
i turisté vnímali obec jako přívětivou. Je třeba
také pamatovat, že nejenom ráz obce je to jediné, určující, ale také nesmíme zapomenout,
že tady žijí a pracují občané, kteří zde chtějí
prožít důstojný a plnohodnotný život. 
Starosta obce Přední Výtoň
Jan Bittner

Co dokáží naši hasiči

Z

vláště v dnešní době vystupuje do popředí významná role hasičských záchranným
sborů. Jsme každodenními svědky, co vše vykonávají pro naší společnost. Kromě původního poslání – zásahů při požárech, jim přibyly
další úkoly a povinnosti. Je to nepřeberné
množství činností, při kterých odvádějí spoustu práce při záchraně životů a majetků. Kromě
ostatních integrovaných složek k nim patří
sbory dobrovolných hasičů. Zázemí jim vytváří
obce. Náš sbor patří mezi velmi schopné a platné členy a proto jsou velmi často nasazováni
k nejrůznějším zásahům. Velice dobře se starají nejen o svěřenou techniku, ale i stavební
část zbrojnice. Rozhodli se provést svépomocí
úpravu interiéru klubovny. Našli pochopení jak
u starosty obce, tak celého obecního zastupi-

telstva k finančnímu a materiálovému pokrytí
celé akce. Celá akce trvala od prosince 2019
do května 2020. Pod vedením Pavla Zvonaře,
který odvedl nejvíce odborných prací a strávil
zde několik stovek hodin byl uzavřen vstup
do skladu zbrojnice, položena nová dlažba,
oškrábání všech stěn, naštukování a vybílení.
Byl zateplen strop a zhotoven nový podhled
a nový zděný bar. Upraveno sociální zařízení,
osazena nová svítidla, výčepní stolice a nové
stoly. Stávající židle byly obroušeny a opatřeny
lakem. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. Otevření klubovny se zúčastnili v pátek 29. května 2020 členové sboru. Veřejnosti byla představena v celé kráse v sobotu
30. května při setkání u kácení májky. V sobotu 30. dubna s pracovníky obce vyzdobili

a postavili tradiční májku. Vyhlášený nouzový
stav neumožnil účast občanů a dětí. Setkání
občanů se tentokrát muselo obejít bez sletu
čarodějnic. hudby, táboráku s opékáním buřtů. Kromě čarodějnic. To se vše odbylo při kácení májky. Sbor spolupracuje s místní farmou
KERIM spol. s r.o. a jedna ze spoluprací spočívá
v každoročním sběru kamení na jejich pozemcích. Brigáda měla čtyři termíny v měsících
duben a květen. Minimálně se jedné brigády
zúčastnilo 24 členů . Práce to nebyla lehká.
Velké množství malých kamenů a teplé počasí

bylo docela vyčerpávající. Až na jeden úpal nedošlo k žádnému zranění. Výdělek přes 52 tisíc,
použijí na úpravu interiéru hasičské klubovny.
Přejeme hasičům, aby si po jejich záslužné
a náročné práci odpočinuli v příjemném prostředí a těšili se ze svého díla. Celkové uspokojení však ještě nenacházejí. Trápí je vyřešit vytápění celé budovy. Prostory zbrojnice
jsou vytápěny nehospodárnými akumulačními
kamny, jejichž provoz za vysokých finančních
nákladů stěží budovu temperuje. Proto obec

rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace. Cena za novou technologii vytápění
vychází cca na částku 850.000 Kč. Zpracování
projektové dokumentace bylo zadáno specializované firmě s cílem realizovat nové vytápění
tepelným čerpadlem do konce roku 2020. 

Máte stejnou zkušenost?
D

ost často slyším kolem sebe žehrání na neochotu, nevstřícnost a dokonce nevraživost personálu v obchodech. Žiji v Přední Výtoni a máme tady prodejnu,která je součástí
řetězce COOP. Pracují v ní dvě dámy, Dáša
a Tonča. Stejně jako většina mužských, ani
já nemiluji nákupy. Ovšem do tohoto krámu
chodím rád. Panuje v něm totiž domácká, přívětivá atmosféra a třeba milé přivítání je samozřejmostí. Sortiment je široký a co není
právě na skladě mi ochotně objednají. Navíc
se přes obě prodavačky vyřizují i různé vzkazy. Holky, nemohla jsem sehnat Lojzu, dejte
mu tenhle lístek až přijde do krámu. Prostě
sem je radost i zábava chodit nakupovat. Tak,
a teď slyším námitku- no jo, to je prodejna
na malé vesnici, kde se všichni znají a tam to

prostě tak funguje. To je pravda. Ale jezdím
také do nedalekého Lipna nad Vltavou, kde
je supermarket stejného obchodního řetězce jako naše prodejna. V něm je samozřejmě
podstatně více personálu. A přístup tamních
prodavaček je naprosto stejný. Cítím se tam
prostě dobře a s nějakou neochotou, nebo nevůlí poradit a pomoci jsem se nikdy nesetkal.
Tyhle mé zkušenosti mě přivedly k názoru, že
všechno záleží pouze na lidech. Jejich ochotě
vyslechnout toho druhého a chovat se k němu vlídně a mile. Přívětivý přístup k zákazníkům nestojí nic, stačí milý úsměv. Ale myslím
si, že tyhle vlastnosti přece jenom musí být
tak nějak v povaze, na žádných školeních si
je neosvojíte. Ovšem na druhou stranu, ruku
na srdce. Kolikrát si my zákazníci máme chuť

Vědomostní kvíz
V

pátek 6. března 2020 se sešli senioři
v klubovně. aby si zasoutěžili ve vědomostním kvízu, který pro ně připravil
p. Pavel Kroneisl. Ceny pro soutěžící věnoval ČRo České Budějovice. 1.místo Jan Kuchař a Oldřich Mareš, 2. místo Jan Stoiber,
Karel Stix a 3. místo Jana Ptáčková, Jiří
Krahulec. Celkem soutěžilo 6 dvojic. 

na nebohých prodavačkách vylít svůj vlastní
vztek,který máme v sobě bůhví proč. Prostě, když slyším kolem sebe výtky na chování
personálu v různých obchodech vzpomenu si
na ten náš s Dášou a Tončou, ale i na lipenský
supermarket a jsem rád, že to všechno máme.
Navíc v době nezbytných opatření, týkajících
se pandemie koronaviru to nemají dámy vůbec
lehké. Už jenom pracovat celý den v rouškách
a hlídat hygienické nezbytnosti kolem sebe,
není jednoduché. Byly a jsou, jak se nyní vzletně říká v oné přední linii. Dík jim za to, že si i tak
zachovávají humor a vstřícnost k nám zákazníkům. 
/ Pavel Kroneisl /

| 9

Prodej převozního prámu Hraničář vzbuzuje rozpaky
V

březnovém vydání Vyšebrodského zpravodaje se Jan Bittner, starosta Přední Výtoně,
v článku o převozním prámu Hraničář snaží
obhájit rozhodnutí jím vedeného zastupitelstva
obce, které odsouhlasilo prodej tohoto plavidla
Městysi Frymburk. Podle jeho tvrzení nebylo
jiné vhodné řešení, které by zajistilo dopravní obslužnost mezi Frýdavou a Frymburkem
a Přední Výtoň na vlastnictví prámu netratila.
Pan starosta ale občanům Přední Výtoně, jejichž
zájmy má hájit, zamlčel nebo překroutil některá
fakta související s provozem a prodejem prámu. Podívejme se na ně podrobněji:
– Obec se kvůli prámu měla postupně ocitnout
v mínusu 160.000 Kč a nezbytné další opravy
by si měly v nadcházejících letech vyžádat více
než 1,5 milionu Kč. V negativním výsledku hospodaření, na který se pan starosta odvolává, je
však zahrnuta položka 200.000 Kč, která tam nepatří. Jedná se o investiční příspěvek pro Frymburk na nákup dalšího plavidla, a to převozního
pontonu pro přepravu turistů a cyklistů, který
je od počátku v majetku Frymburku. Nebyl to
tedy náklad týkající se Hraničáře, jehož ztrátový
provoz byl hlavním důvodem prodeje.
• Diskutabilní je rovněž vyčíslená částka na další
opravu prámu. Nejméně polovina tzv. obšívky
již byla provedena v roce 2013, takže by do té-

Výživa seniorů

M

ohlo by se zdát, že na výživě v pokročilém
věku již příliš nezáleží. Však „ať si babička
dá“ nebo „dědeček už prostě tolik jídla nepotřebuje“. Je tomu právě naopak. Pokud má
babička diabetes (cukrovku), tak jí výtečným
větrníkem s kakaem v cukrárně rozhodně neprospějeme, a pokud nám dědoušek zapomíná
na jídlo a horko těžko do něj dostaneme oběd
ze školní jídelny, též mu to na zdraví nepřidá.
Stáří je spojeno s mnoha rizikovými faktory
malnutrice, tedy špatného stavu výživy. Patří
mezi ně například zvýšený výskyt nemocí, včetně těch chronických. Organismus je tedy více
namáhán a vyčerpáván. Dále je stáří spojeno
s úbytkem svalové hmoty, zhoršeným stavem
chrupu, sníženou schopnosti plánování a nakupování stravy, zhoršenou funkcí smyslových orgánů, zapomínáním. Shrnuto podtrženo, strava
seniora bývá často velmi jednotvárná, nutričně
neplnohodnotná a nedostačující. Špatná výživa přináší zhoršení celkového stavu organismu,
urychluje progresy nemocí a zvyšuje celkové

to kalkulace neměla patřit. I bez dokončení
této opravy byl provoz prámu na letošní sezonu povolen.
•
Prodejní cena Hraničáře dohodnutá se zastupiteli Frymburku byla stanovena
na 2,210.000 Kč. Tato suma se možná na první pohled jeví jako přijatelná a pan starosta
vyzdvihuje, že tyto peníze mohou být využity
na jiné věci potřebné pro obyvatele Přední
Výtoně. Uvádí i další výhodu – bezplatnou
přepravu osob a dokonce i automobilů občanů starších 65 let.
Mnohem podstatnější je jednoduchá kalkulace o vývoji přepravy mezi Frýdavou a Frymburkem.
Už v roce 2018 uveřejnil Jihočeský deník článek
o zrychlujícím se nárůstu počtu turistů a cyklistů na Lipně. Přívoz mezi Frymburkem a Frýdavou má být součástí doporučené cyklotrasy,
takže lze předpokládat jeho velké vytížení.
Odhadneme–li nyní množství přepravovaných
osob na 70.000 za rok, přičemž cyklistů by
mohlo být kolem 70%, pěších 25% a aut s řidičem 5%, lze výši tržeb vyčíslit na částku blížící
se 2,5 milionu Kč – a zvyšováním zájmu o tuto
cyklotrasu se bude ještě navyšovat.
Za této situace se vůbec nelze divit zájmu zariziko úmrtí. Proto je třeba stav výživy seniora
pečlivě sledovat a zamezit sníženému příjmu
potravy i snížení její pestrosti. Dále je třeba sledovat pitný režim. Senioři mají sníženou schopnost vnímaní pocitu žízně, to ale neznamená,
že by měli menší potřebu tekutin.
I oni potřebují minimálně 1,5 l tekutin za den,
samozřejmě s přihlédnutím na teplotu okolí
a tělesnou aktivitu. Přínosem je také povzbuzení seniora k pohybu. Pravidelná pohybová aktivita zpomaluje ztrátu svalové hmoty, zlepšuje
vápníkový metabolismus a pozitivně působí
na psychický stav. Základem výživy by měla být
minimálně tři plnohodnotná jídla za den. Ta by
tedy měla obsahovat jak zdroj sacharidů a tuku, tak především zdroj bílkovin (maso, mléko,
luštěniny, vejce). A ještě jednu poznámku si
neodpustím. Cukrovka je velmi vážné ač běžné
onemocnění a je důležité nepodceňovat její
dopady na organismus a snažit se o co nejlepší
kompenzaci. Proto je vhodné seniorům přinášet při návštěvě nutričně hodnotnou stravu,
namísto různých sladkostí a delikates. Ani „dia“
sušenky nejsou povětšinou nejlepší dar. Býva-

stupitelů Frymburku získat Hraničáře do vlastnictví, samozřejmě za co nejnižší cenu. Od společnosti ATZ Global, které od letoška Hraničáře
pronajali na 15 let, získají během jednoho roku
předem celkovou dohodnutou výši úhrady nájemného, a to 4,2 milionu korun. ATZ Global se
kromě toho zavázal vynaložit během příštích
sedmi let další milion na udržování řádného
technického stavu plavidla.
Už jen z tohoto stručného popisu situace je patrné, že velký zájem kupujícího o získání a provozování prámu neodpovídá líčení pana starosty
Bittnera, podle nehož je Hraničář nerentabilní,
málem provozu neschopný. Je jisté, že zastupitelé Přední Výtoně pod jeho vedením nehledali
aktivně i jiné zájemce o provozování či koupi
přívozu, nýbrž se spokojili s nabídkou dosavadního letitého partnera, aniž by se dál zabývali možností vyšší tržní ceny při prodeji, nebo
možností vylepšení obecního rozpočtu příjmem
z pronájmu Hraničáře za tržních podmínek.
Největší rozpaky vzbuzuje rychlost, se kterou
byl přívoz prodán. Hlavní argument, finanční náročnost údajně nezbytných a bezodkladných oprav prámu, se ukázal jako nedostatečný,
když již prodané pravidlo normálně funguje.
Přístup řádného hospodáře, který tak vyzdvihuje pan starosta, to evidentně nebyl. 
Zdeněk Březina
jí plné nezdravých tuků a dochucovadel. Lépe uděláme, pokud doneseme ovoce, mléčný
výrobek, ideálně neochucený, uvaříme večeři
nebo prostě vezmeme našeho dědečka či babičku do restaurace na oběd a ještě to spojíme
s příjemnou procházkou. Na závěr bych ráda
povzbudila k zájmu o stravování seniorů, sledování jejich jídelníčku a snahu udržet stav
výživy v optimálním rozmezí nebo lépe v mezi
mírné nadváhy než podvyživené. Obezita patří
ale též k velkým strašákům a pohromám pro
celkový stav organismu. O tomto velkém tématu ale třeba někdy samostatně. Zajímejme
se, ptejme se, mluvme. Oni o nás také kdysi
pečovali s láskou a pečlivostí. 
Autor: Mgr. Tereza Slováková,
nutriční terapeutka
Domov pro seniory Kaplice
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Postup do 1. ligy bez zasloužených ovací
šení nadstavbové části ligových soutěží, s tím
že se počká, až vše špatné pomine a postupující i sestupující určí na základě výsledků v základní části soutěže. Moudré a logické rozhodnutí, kdy zbýval dohrát poslední hrací víkend
a vše by bylo vyřešené, bylo smeteno ze stolu
mnohými protesty ligových klubů od Extraligy
až po třetí ligu. Ti celkem oprávněně poukazovali na neregulérnost závěru soutěže, protože
ne každý se na něj dokáže řádně připravit.
Nastala totiž situace, kdy jedni nemohli dva
měsíce do tělocvičny a druzí pokoutně trénovali někde v garáži nebo jinde v soukromí.
Česká asociace pak vydala něco, co nemá svojí
velkorysostí v dějinách tohoto sportu obdoby.
Vlastně to vyznělo asi takto:

V

lastně je to pro trenéra Mlezivu příznačné.
Bez mála čtyřicet let praxe se střídavými
úspěchy, neúspěchy, chybami i nečekanými
výsledky.
Už už to vypadalo, na obvyklé klopýtnutí těsně
před cílem s tím, že se odměna za za mnohaletou práci opět odkládá na neurčito a nezbývá, než se ze všeho zklamání oklepat a začít
znovu.
Všem zúčastněným bylo jasné, že základní část
ligy Vyšší Brod vyhraje o dva body a do playoff nastoupí z výhodnější pozice domácího
zápasu nakonec. Bylo jen otázkou, kdo bude
jejich soupeřem.
Po všech opatřeních kvůli COVID-19, vedení
ČAST neztrácelo optimizmus a vyhlásilo zru-

Vy, co jste měli byť jen teoretickou možnost
k postupu, můžete pokud se na to cítíte postoupit. Beznadějně sestupující padají automaticky o soutěž níž, ale máte li teoretickou
šanci setrvat v lize jíž hrajete, zůstaňte – máte li
pocit, že na setrvání v soutěži máte výkonnost.
Ať se na věc díváme jakkoli rozpačitě, pořád je
to lepší lepší, než anulovat celý ročník bez postupujících a sestupujících.
Chybělo však to, pro co se sport vlastně dělá.
Těch pár prchavých okamžiků neskutečné euforie z toho, že jste zaslouženě nejlepší. Pocit
štěstí a pořádné vykřičení z emocí.
Všechno špatné je však vždycky k něčemu
dobré. Středoškolačky například mají čas
na přípravu a to není vše. Meškánová a Nečasová pilně trénovaly doma v garáži na robotu.
Dubravcová se sestrou jezdily denně z Ktiše

do Vatkova, kde na ně čekal s vyklizenou garáží kamarád a spolužák Sivera. Hned po pauze na prvním přáteláku v nově druholigových
Lhenicích to vše bylo znát. Ti co nezaháleli,
hráli jak z partesu a ten kdo musel být týdny
doma, ten se hodně obtížně hledal.
Další pozitivum jako by napsal sám život.
U Štěpánů nevěděli co s malým hyperaktivním
Péťou a tak táta pořídil domů pingpongový
stůl a začali denně trénovat. Na první oficiální
trénink pak přišel úplně jiný Péťa. Soustředěný,
úderově vyspělý, jako vyměněný ctižádostivý
chlapec se kterým se dá dobře pracovat.
Stolní tenistky teď čeká ještě obtížnější sezóna
než všechny předchozí. Udržet se v první lize
nebude žádná procházka růžovou zahradou.
Nebude zde moc týmů s nimiž jsou šance padesát na padesát. Někdo spadne z Extraligy
a samozřejmě bude chtít co nejdříve zpět. Navíc první liga nebude jen o deseti účastnících,
proto z ní můžou sestupovat klidně tři čtyři
družstva.
Jedna šance tu ale je. Ne všechny týmy mají
ve svých řadách dívky ve věku do osmnácti let.
jako je tomu ve Vyšším Brodě. Ženy se většinou vzhledem ke svým pracovním a rodinným
povinnostem, pokud nehrají profesionálně Extraligu, nezúčastňují letní přípravy a raketu
po pauze vezmou do ruky někdy na konci srpna. To mladší hráčky mají víc možností výkonnostně poskočit přes léto na všech možných
kempech a letních soustředěních.
Ve Vyšším Brodě je taková činnost samozřejmost a tak není čeho se bát. 
p.m.
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Čtenářský koutek
Holland Sara – Neverless
Čas je zbraň. Jen ona ví, jak ji použít. Závěrečný
díl série.
Cassová Kiera – První
35 dívek začalo. Ale vítězkou může být pouze
jedna.
Pearson Mary – Zlodějský tanec
Když zemře král Ballengerovy říše, jeho syn
Jase se stává novým vládcem. Okolní říše však
nehodlají tolerovat jeho panování, které se řídí
vlastními pravidly.

Vážení čtenáři,
Vítám Vás u červnové knižní nabídky, která
sčítá na 30 nových knih pro děti, mládež
i dospělé. Zástupce máme z každého žánru,
proto věřím, že si svou knihu vyberete.
Přeji příjemné čtení.


R. Ouředníková

Detektivky:
Blaedel Sara – Zapomenuté dívky
V lese je nalezena mrtvá žena s výrazně zjizvenou tváří. Identifikace by měla být snadná, ale
žena nikomu nechybí a v seznamech pohřešovaných nikdo podobný nefiguruje.
Weaver Tim – Němé oběti
Colm Healy kdysi patřil k nejlepším detektivům
londýnské Metropolitní policie, jenže kvůli jednomu osudovému případu přišel o všechno.

pro děti:
Niebisch Jackie – Pračlovíčci
Dost s bobulemi! Malí pračlovíčci už mají všech
těch lesních plodů plné zuby a dali by si mamutí steak, pěkně křupavý a šťavnatý! A tak se
každý den vydávají na dobrodružný lov.

Johnsrud Ingar – Kalypso
Thriller, který se noří do nejhlubších zákoutí
lidské duše, aby pronikl do srdce jedné ze světových velmocí. Policejní vyšetřovatel Fredrik
Beier se probouzí z bezvědomí v nemocnici
v Oslu a vůbec netuší, co se mu přihodilo.

Mauleová Eliška – Kubík a autíčko
Kolik dobrodružství se dá asi zažít s jedním malým autíčkem? Kubíček o tom ví své…

Fields Helen – Dokonalé ticho
Luc a jeho kolegyně Ava musí vypátrat zabijáka dřív, než udeří znovu – stihnou to, nebo už
je příliš pozdě?

Široký Michal – Medvěd wrr
Zavřeli jste po přečtení svou poslední knihu?
Opravdu? Raději to běžte pro jistotu zkontrolovat!

Lapena Shari – Jeden z nás
Udržet tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, může být těžké. Vražedně těžké…

Gecková Iva – Pekelné příběhy čertí babičky
Čertí babička je pro každé peklo hotový poklad
– má síly a elánu za sto čertů a se vším si ví rady.

Romány:
Caplin Julie - Cukrárna v Paříži
V Paříži se skrývá jedna malá cukrárna, která
má už ale své slavné dny za sebou. Vstupte
a ochutnejte některý z dezertů. Třeba zjistíte,
že minulost stačí jen oprášit, aby opět získala
svůj lesk.

Šinkovský Martin – Lampálie v ohrožení
Víte, kde leží Lampálie? Jak se jmenuje nejstatečnější Lampálice ze všech a na čem nejraději jezdí? Pokud si nejste jisti, nevadí, my vám
o Lampálii budeme vyprávět dobrodružný
příběh.

Třeštíková Radka – Foukneš do pěny
Nebude to lehké, ale bude to jízda. Sbalte si
do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní hrdinkou
na svoji vlastní cestu.

Tidhar Lavie – Pro hrst lentilek
Slavný soukromý detektiv Phil Marlowe má
vážnou konkurentku: je jí dvanáct a jmenuje
se Nelle. Je chytrá, má skvělý pozorovací talent,
případy řeší s věcnou elegancí a její komentáře
jsou sarkasticky trefné.

Palán Aleš – Rady pánu Bohu, jak vylepšit
svět
Vtipná sonda do našich strachů, komplexů,
slabostí, chyb, zbytečných starostí a malicherností, kterými si otravujeme životy.

Szillat Antje – Frajer Ferda
Ferda je nejtalentovanější a nejúžasnější skunk
– alespoň to o sobě rád říká.
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Backman Fredrik – Úzkosti a jejich lidé
Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých při prohlídce bytu.
Walls Jeannette – Skleněný zámek
Příběh čtyř dětí, které vyrůstají v nekonformní
rodině v USA 60. let.
Hoeg Peter – Tvýma očima
Co se stane, když před sebou vidíme vědomí
člověka v podobě budovy? A co se stane, když
do této budovy vstoupíme?
Vondruška Vlastimil – Křišťálový klíč II.
Barvité osudy členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy zajímavých
severočeských postav
Koubková Zuzana – Zázračný medailon
Řádový rytíř Zdislav strávil víc než rok a půl
na křížovém tažení proti Maurům, nyní je ale
zpět v Praze, kde ho pan Petr z Rožmberka
požádá, aby našel ztraceného malíře Gianlucu
Pericoliho.
Čechová Miřenka – Baletky
Próza je sebeironickým, syrovým a nelítostným
obrazem studií na Taneční konzervatoři a pražského života v divokých 90. letech.
Naučná:
Jazairiová Pavla – Z Etiopie a odjinud
Odjinud: Z Etiopie, Sardinie, Moravy, Bruselu.
Co tyto čtyři destinace mají společného? Zjištění, že lidé jsou všude na světě v podstatě
stejní.
Emmert František – US Army v Československu 1945
Čtivě napsaná a přehledně strukturovaná kniha mapuje průběh osvobozování západních
Čech americkou armádou v dubnu a květnu
1945 a následný několikaměsíční pobyt amerických vojáků v Československu.

Knižní tipy:

Mikolášek Jan – Paměti přírodního léčitele
Slavný léčitel vypráví poutavou formou svůj
strhující životní příběh. Bylinář Jan Mikolášek
(1889–1973) zažil lesk i bídu rakouské monarchie, pracoval ve službách arcivévody Ferdinanda d’Este a okusil frontové zákopy první
světové války.
Etzler Tomáš – Kdo ví, kde budu zítra
Jak to dopadne, když si uznávaný komentátor Jindřich Šídlo sedne s Tomášem Etzlerem,
spolupracovníkem americké CNN a bývalým
reportérem České televize v Číně, a povídají si
o novinařině?
Honzák Radkin – Jak přežít léčení
Není to jen tak, což může dosvědčit každý, kdo
s nějakou vážnější nemocí zápolil. Známý psychiatr se na toto téma pokusil podívat s nadhledem vyplývajícím ze skutečně dlouholeté
praxe a se sobě vlastním humorem.
Juřík Pavel – Rožmberkové
Kniha přibližuje historii a osudy nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I.
z Prčic až po vymření rodu Rožmberků v roce
1611, zaujímali páni z Rožmberka přední místa
v zemských a dvorských úřadech. 

Z knihovny

V

době, kdy píši tuto krátkou zprávičku, máme ještě otevřeno pouze jeden den v týdnu, i když doufáme, že se v červnu budeme
moci vrátit zpět ke dvěma výpůjčním dnům.
Jelikož jsou všechny vzdělávací akce pro děti
do konce školního roku zrušeny, pokračuje
se, vedle další činnosti, v aktualizaci naučné
literatury.
Během šesti týdnů se podařilo projít 922 knih,
z toho bylo 122 vyřazeno a 520 přeštítkováno
a přebaleno. Jednalo se o knihy z oboru obecných dějin, novodobých dějin, dějin Československa a Českých zemí, dějin 1. a 2. světové
války a životopisy.
Postupem času se budeme prokousávat dalšími skupinami naučné literatury: tj. cestopisy
a průvodci, zeměpisem států, jazyky a jazykovědou, sportem, divadlem, hudbou, výtvarným uměním, fotografií, architekturou, od-

větvími průmyslu, vařením a kuchařkami, myslivostí a rybářstvím, zdravotnictvím, vědou,
botanikou, zoologií, ekologií, školstvím, národopisem, vojenstvím, politologií, náboženstvím, psychologií, filozofií a všeobecnostmi.
Celkem 2 885 knihami.
Všechny tyto skupiny, které jsou řazené podle
oborů, pomáhají v lepší orientaci v naučné
literatuře. Základní dělení (MDT – Mezinárodní desetinné třídění) je pro všechny knihovny
stejné. V naší knihovně jsou nejčtenějšími knihami knihy z oboru dějin (MDT 94), zejména
2. světové války, dále životopisy (MDT 92),
zdravotnictví (MDT 61) nebo zeměpis Česka
(MDT 908(437)). Hojně půjčovanými jsou i knihy z oboru psychologie nebo výchovy dětí.
Během poslední doby jsou méně půjčované
například kuchařky nebo cestopisy. V každé
měsíční nabídce knižních novinek se snažíme
rozšířit naučnou literaturu novými zajímavými
knihami. Věřím, že se to úspěšně daří. 
R. Ouředníková

| 13

Miloslav Stingl – Cesta na počest
velikého náčelníka Okimy
V

e středu 13. května obletěla Česko zpráva, že ve věku 89 let zemřel slavný spisovatel, etnograf
a cestovatel Miloslav Stingl. Procestoval 150 zemí světa, mezi jeho oblíbená témata a regiony patřily Oceánie a Latinská Amerika. Ze svých cest vytěžil materiál pro mnoho cestopisných televizních
dokumentů a více než 40 knih. Miloslav Stingl byl také jediným indiánským náčelníkem v Česku,
skutečně mu byl udělen titul náčelníka kmenem Kikapů. Jeho indiánské jméno bylo Okima – ten,
který vede.

Jeho kolegové cestovatelé, přátelé a obdivovatelé zorganizovali vzpomínkovou cestu – symbolickou pouť na jeho počest. Během 2 dnů společně
projeli krajní body ČR, kde uctili jeho památku a zavzpomínali na chvíle strávené s ním. Cesty se zúčastnily legendární vozy, jenž na svých cestách
objely v součtu kilometrů mnohokrát zeměkouli: Karavana Bigtripové Škodovky, posádka Škody 100 na cestách, neohrožený velitel Žlutých trabantů, autentický motocykl Vagamundos, Tatřička H+Z, MANka Srdcařů, Land Rover National Geographic, expediční vůz DinoParku, Mercedes-Benz
ZOO Praha či expediční vozidla The World Jirky Kolbaby a LIVINGSTONE Rudy Švaříčka a mnoho dalších. Jednou z prvních zastávek byl Vyšší Brod
a nejjižnější bod republiky, kam kolona cestovatelských vozů dorazila v úterý 19. května v podvečer.
„Jednalo se o velmi spontánní akci, organizátoři se na mě obrátili během předcházejícího víkendu, jestli bych jim pomohl s organizací v našem městě. Jsem
moc rád, že se Vyšší Brod mohl podílet a vzdát hold tak významné osobnosti. Jen mě mrzí, že díky platným omezením se nemohla s dr. Stinglem ve Vyšším
Brodě rozloučit i šiřší veřejnost,“ uvedl místostarosta Jan Straka.  
dk
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Fotosoutěž Brody v Brodě 2020
„C“ Období koronaviru:
Tato kategorie se týká období pandemie koronaviru, které nás všechny zasáhlo či ovlivnilo.
Fotografie lidí, situací, prázdných měst,...
Fotografie z měst: Český Brod, Havlíčkův
Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 30. 9. 2020 24:00 hod.
Obecná pravidla
§ Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 5 fotografie v každé kategorii.
§ Účastníci soutěže odesláním fotografií stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich
autorské tvorby nebo tvorby autorského týmu,
který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem.
§ Účastník soutěže přihlášením fotografií souhlasí s vytištěním fotografií pro putovní výstavu i s jejich využitím k propagaci výstavy
v tisku i na webových stránkách soutěže a nekomerční propagaci pořádajících měst (včetně
vydání kalendářů), a to včetně zveřejnění jména a příjmení autora a názvu díla.
§ Pořadatel se souhlasem účastníka soutěže
zprostředkuje kontakt pro případné komerční
využití fotografií.
Cíl soutěže:
Zapojení široké veřejnosti do fotografování
a poznávání života a míst ve městech, která
mají v názvu Brod
Pořadatel:
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci
s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský
Brod, Vyšší Brod, Železný Brod a Krajem Vysočina.
Pro koho je soutěž určena: Pro všechny občany České republiky.
Soutěžní kategorie:
„A“ Krásy města:
Fotografická dokumentace se zaměřením
na zajímavé detaily města, ať se již jedná o zajímavou architekturu, jak současnou tak i minulou, technické stavby, zařízení, zajímavá zákoutí měst, ale i třeba jenom fragmenty z budov.
Fotografie by měla přinést nejen dokumentovat tato místa, ale měla by hlavně přinést nový
pohled svojí kreativitou a zpracováním.

§ Účastník soutěže uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb.
a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění,
přihlášením fotografií pořadateli souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu,
e-mailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné
účasti v soutěži, předání výhry v soutěži.
§ Osobní data účastníků soutěže jsou považována za důvěrná a nebudou bez souhlasu
účastníka soutěže prodána nebo převedena
na jinou společnost.
§ Díla, která nesplňují technické požadavky,
hrubě porušují právní zájmy třetích osob nebo
jsou v rozporu se současným názorem na etické sdělení díla, mohou být ze soutěže vyloučena.
§ Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit
pravidla této soutěže, a to včetně doby její
platnosti, či soutěž předčasně ukončit.

Výběr vítězů
• Odborná komise vybere v každé kategorii vítězná díla, nejčastěji první, druhé a třetí místo. Komise se může rozhodnout, že neudělí
všechna tři místa, případně ceny přerozdělí.
• Odborná komise je složena ze zástupců pořadatele, popř. zástupců partnerů soutěže
a odborníků z fotografické praxe.
Ceny výhercům předají partneři soutěže
na vernisáži výstavy v Havlíčkově Brodě.
V každé kategorii bude oceněno:
1. místo 2.000 Kč
2. místo 1.000 Kč
3. místo 500 Kč
Dále budou uděleny 3 ceny pro fotografy
do 20 let.
Jednotlivá města udělí „Cenu pro nejlepší fotografii města“ a další věcné ceny a čestná
uznání.
• Oceněným účastníkům soutěže pošlou pořadatelé e-mail s informací o výsledcích soutěže, o místě a času konání vernisáže.
Termíny soutěže
• Přihlašování prací do soutěže začíná od 15.
5. 2020.
• Všechna díla musí být odevzdána do 30. 9.
2020 do 24:00. Na později dodaná díla nebude brán zřetel. Pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za nedoručení děl a webových
formulářů účastníků.
Technické požadavky
• Formát JPEG v tiskové kvalitě, minimální velikost fotografie 2 MB (doporučená velikost
delší strany 4000 px), maximální velikost fotografie je stanovena na 10 MB
• Název souboru musí mít formát: YBX-PrijmeniJmeno-NazevDila
YB = HB – Havlíčkův Brod, CB – Český Brod,
VB – Vyšší Brod, ZB – Železný Brod, UB Uherský Brod.
X = A – krásy města nebo B – život ve městě
nebo C – období koronaviru
Např. HBA-NovákJosef-KoudelovaKašna , HBB-NovákJosef-PsíŽivot, HBC- NovákJosef-VečerníSplav
•
Fotografie jsou přihlašovány přes webové
stránky.
Náhledy fotografií jsou umísťovány na
www.fotobrody.cz 

„B“ Život ve městě:
Fotografická výpověď o současném životě
z města. Fotografie z městských slavností, kulturních akcí, návštěv význačných osobností, ale i spolkového a občanského života vůbec. Fotografie by měla být hodnotná nejen
po umělecké stránce, ale i po stránce dokumentární a obsahové.
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ALOIS KREJČÍK AEK: AUTO-ELEKTRO
BOSCH AUTOMOTIVE
Ulice 5. května č.p.17, 38273 VYŠŠÍ BROD
mobil.: 602 559 728, tel.: 380 746 449
Najdete nás pod náměstím 200 m vpravo
DIAGNOSTIKA BOSCH KTS-550
MOTORTESTER BOSCH FSA-720
OPRAVY -AUTO-ELEKTRO
SERVIS KLIMATIZACÍ BOSCH
PLNÝ SORTIMENT AKUBATERIÍ
BOSCH,VARTA

Security služby

Zabezpečovací systémy
Elektrikářské práce
Tel.: 723 671 890
E-mail: kvsec@seznam.cz

Řádková inzerce
• Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny,
vojenské předměty – šavli, uniformu a podobně. Můžete
nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku a pozůstalost.
Tel: 722 777 672
• Hledáme paní, nejlépe dvě na úklid našich třech apartmánů
v Lipně nad Vltavou (Slupečná). Zajímavé finanční ohodnocení.
Formou dohody o provedení práce nebo na ž.l. celoročně. Při zájmu
volejte tel: 603 803 871
• Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozici POKOJSKÁ
email: milena@lipnolakeresort.cz, mob.: 725 339 343
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Jsme

Jistota, stabilita, budoucnost.

Naše práce má smysl.
Přidejte se k nám!
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
Všechna volná místa na
www.hauser.cz
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Pohled (do) minulosti
před jeho přestavbou v roce 1904 a tedy bez
jeho charakteristického vysokého komínu.

D

ne 14. května 1902 probíhala v klášteře
ve Vyšším Brodě volba nového opata. Předchozí opat Leopold Wackář zemřel ve věku nedožitých 92 let dne 13. prosince 1901 a od jeho
smrti vedl klášter převor Bruno Pammer. Ten se
také při zmíněné volbě stal novým opatem.
Patrně v souvislosti s touto opatskou volbou
se ve Vyšším Brodě objevuje i fotograf Emil
Prietzel z města Steyru v Horních Rakousích.
Kromě vlastního hromadného snímku účastníků opatské volby (uloženo v archivu Cisterciáckého opatství Vyšší Brod), udělal i několik
snímků kláštera a města. Tyto snímky pak použil k výrobě pohlednic. Vzhledem k tomu, že
byly vydány jako reálné fotografie, lze na nich
poměrně úspěšně zvětšovat různé zajímavé
detaily. V budoucnu se ještě s těmito fotografiemi několikrát setkáme.
Pro dnešek vybírám snímek kláštera, který byl
pořízený ze skály nad vltavským jezem u někdejšího městského mlýna (Vyšší Brod čp. 11).
Tato rozervaná surová skála, dodává snímku
romantickou atmosféru, kterou umocňuje
i temná silueta hory Luč ztrácející se na obzoru
v mlžném oparu. Podobně umocňují velkolepost kláštera tyčícího se uprostřed snímku
malebně schoulené a přikrčené střechy vyšebrodské místní části Písky (Sand). Snímek
opět dokládá, že až do počátku devatenáctého
století byl klášter oproti městu zcela osamocený a zástavba mezi nimi nebyla žádná.
Na zrcadlově klidné hladině řeky Vltavy vidíme
zakotveny prameny vorů, které v jarním období, kdy byl dostatek vody v řece, k Vyššímu
Brodu neodmyslitelně patřily. Stejně tak sem
v tu dobu patřily i hromady dřeva, kterými byly
na všech volných místech břehy řeky lemovány.
Pokud se podíváme na detaily fotografie, pak
na prvním výřezu vidíme kapli svatého Josefa, na níž vlevo navazuje přízemní budova
klášterního špitálu. Ten byl založený již v roce
1347 Petrem z Rožmberka u kaple, která byla
původně zasvěcena sv. Alžbětě. Patrně pozd-
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ně gotická budova tohoto špitálu byla zbořena v roce 1927, kdy zde byla vystavěna nová
patrová budova čp. 122 (dnes v majetku Realit
Hypo Servis). Dům v popředí je čp. 121 (dnes
M. Moulis) a je rovněž v podobě před přestavbou. V pravém horním rohu je zcela vzadu
patrný i klášterní pivovar. Vidíme ho také ještě

Na druhém výřezu vidíme detail začátku čtvrti
Písky (Sand). Domek s kůlnou vlevo byl zbořen
poměrně záhy, neboť se již na pohlednicích
z 20. let 20. století neobjevuje. Bílý domek s výrazným štítem a navazujícím hospodářstvím je
čp. 10 (dnes Z. Sonnbergerová). Vpravo dál je
dům čp. 105 (dnes V. Hejná), který byl od silnice
skrytý za dnes již zbořeným domem čp. 9. Dále
vpravo je patrná střecha domku čp. 8 (dnes K.
a O. Koubovi) a nad nimi bílý štít domu čp. 7
(dnes A. Nováková). Velmi dobře je na snímku
patrná i část vlastního složiště dřeva. Břeh Vltavy je v tomto místě velmi pečlivě zpevněný
kameny. Do nich se osazovaly masivní železné
kruhy, ke kterým bylo možné jednotlivé vory
a nebo i celé prameny vorů připoutat. Takové památky na éru voroplavby lze ojediněle
na několika málo místech někdejších složišť
dřeva na březích Vltavy dodnes najít.
Všechny zveřejněné snímky najdete na webových stránkách www.vyssibrod-historicky.cz 

Jiří Anderle

KULTURNÍ
LÉTO
VYŠŠÍ BROD
2020

20.6. SATISFUCKTION
2. 7.
19:00 HOD.,
KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
VSTUPNÉ: 200 KČ

THIS ! 19:00 HOD.,

16. 7.

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

