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Slavíme 150 let od povýšení
Vyššího Brodu na

„SVOBODNÉ MĚSTO“

císařem Františkem Josefem I.

Svatobartolomějský

 Letní koncerty

Detaily na straně 14

Vyšší Brod
Sobota 22. srpna 2020
K tanci a poslechu zahrají:
Babouci, Staropražští pardálové,
Black bottom, Rock band...

 Jednání zastupitelstva města

Září 2020

pro děti:
Divadlo Mazec,
malování na obličej,
výtvarná dílna...
 Brody v Brodě

23. 6. – 15. 7. 2020
Fotovýstava v kině

Základní umělecká škola
informuje
Milí čtenáři,
léto je tady. Počasí se
snad umoudří a dopřeje nám dostatek
sluníčka a tepla. Nastává čas oddychu. A to
je příležitost navštívit
krásná místa u nás v republice. Pojďme podpořit české podnikatele a vyjeďme na výlety
v našem okolí, kde můžeme ochutnat místní speciality, koupit si něco, co nám vykouzlí
úsměv na tváři. Pro každého z nás se najde
něco. Pro milovníky jízdy na kole jsme připravili brožurku plnou nových cyklotras,
pro rodiny s dětmi hledání pokladu, pro
všechny pestrou směs hudebních zážitků.
Přijďte do infocentra a vyzvedněte si mapku
a instrukce k hledání pokladu. Děti budou
mít v létě o zábavu postaráno.
Výběrem kapel potěšíme milovníky hudby
různých žánrů. Nalistujte stranu 14, kde si
jistě vyberete.
Také nás v létě čekají 2 oslavy. Vyšší Brod
povýšil před 150 lety císař František Josef I. na ,,svobodné město“ a před 25 lety
proběhla první Svatobartolomějská pouť.
Tato dvě výročí si připomeneme společně
na pouti rozkrojením dortu a možná i ohňostrojem.
Přeji Vám za redakci příjemně prožité léto
plné zážitků. Odpočiňte si od každodenních starostí a těšíme se na viděnou na některé z kulturních akcí. 
dk



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 1.000 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: Nosková Šárka,
tel.: 606 675 456,
e-mail: noskova.s@email.cz
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Ráda bych představila letošní absolventy ZUŠ
na pobočce ve Vyšším Brodě:
Dostalová Hana (Hra na elektronické
klávesové nástroje, ze třídy Tomáše Rožbouda)
Dušek Matěj (Hra na klavír, ze třídy Pavly
Schwarzové)
Jonášová Johana (Hra na klavír, ze třídy
Lea Schwarze) – absolventka II. stupně
Mičanová Anna (Hra na klavír, ze třídy
Lea Schwarze)
Jarošová Anna (Hra na kytaru, ze třídy
Vladislava Čížka)
Kajerová Vendula (Hra na kytaru, ze třídy
Vladislava Čížka)
Kramperová Zuzana (Hra na kytaru, ze třídy
Vladislava Čížka)
Petrů Andrea (Hra na kytaru, ze třídy
Vladislava Čížka)
Šilhan Šimon (Hra na kytaru, ze třídy
Vladislava Čížka) – absolvent II. stupně
Valičková Tereza (Hra na kytaru, ze třídy
Vladislava Čížka)
Krutský Josef (Hra na violoncello, ze třídy
Pavly Schwarzové)
Straka Jaroslav (Výtvarný obor, ze třídy
Františka Hynšta a Jitky Davídkové)
Při omezeném provozu školy a nařízeních
MŠMT byla absolutoria realizována formou interních absolventských koncertů (bez přítomnosti veřejnosti) nebo formou koncertu mimo
školu pořádaného rodiči. Škola plánuje ještě
tzv. Odložený absolventský koncert v podzimních měsících.
Poděkování za dlouhodobou přípravu, spolupráci a vzájemnou podporu patří žákům,
vyučujícím i rodičům. Nutno poznamenat,
že letošní absolventi i jejich učitelé měli z důvodu pandemie přípravu na absolutorium
v mnoha ohledech těžší než jindy, ale všichni
se s nastalou situací „poprali“ velmi statečně.

Za uspořádání výstavy Čtyřlístek a jeho přátelé, na které je možné shlédnout práce žáků
výtvarného oboru, bych ráda poděkovala Poštovnímu muzeu. Za hudbu na vernisáži volnému sdružení žáků ZUŠ pod vedením Lukáše
Krutského. 
Za ZUŠ Kaplice Mgr. Anežka Opekarová

Mezinárodní den koupání v řekách
Z

výšení informovanosti a posílení vztahu
lidí k řece, poblíž které žijí, je také cílem
Mezinárodního dne koupání v řekách, jehož
propagace byla u nás iniciována sdružením
Arnika.

Akce s ním spojené bývají právě druhý nebo
třetí červencový víkend. Dříve bylo koupání
v řekách naprosto běžné a přirozené. Před několika desetiletími se však z většiny řek staly
nevábné stoky, ke kterým lidé ztratili blízký
vztah. Dnes se situace se znečištěním evropských toků stále zlepšuje, lidé znovu objevují
kouzlo přírodního koupání a trávení volného
času na březích řek. Koupání v přírodě je též
neúměrně levnější záležitost než nákladné
aquaparky, budované v poslední době v okolí velkých měst. A to levnější jak pro rodiny
s dětmi, tak pro případné investory – obce.
Takže do plavek, ručník...
a hurá k naší Vltavě… 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Poděkování za tříděný sběr odpadů
V

roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů
z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 21,8 mil.
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití
odpadu z obcí ke snížení emisí o 922.540 tun
CO2 ekvivalentu.

Krátce by jsme vás seznámili s výsledky našeho města v systému EKO-KOM za rok 2019.
Celkově jsme za uplynulý rok vytřídili a předali k dalšímu využití 175,895 t odpadů,
za které naše město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. částku ve výši 358.816 Kč,
která bude využita v oblasti odpadového hospodářství (nákup nových kontejnerů atd.)

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny
výsledky za rok 2019, kterých jsme dosáhli v našem městě a tím přispěli ke zlepšení
životního prostředí.
Vám, kteří se podílejí na sběru a třídění odpadu patří velké poděkování! 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod
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Schody do nebe
M

ístní jednotka sdružení dobrovolných hasičů(dále JSDH)s radostí
oznamuje, že v úterý 16. 6. 2020 převzala zpět do výbavy hasičský
automobilový žebřík (AŽ), který prošel repasí.

Tuto zásadní opravu provedla firma KOV Velim. Repase spočívala v kompletní demontáži žebříkově sady na jednotlivé díly, a každý díl byl zkon-

trolovám, případně vyměněn. Po následné renovaci, nalakování a montáži byla žebříková sada namontonaná na nový podvozek značky MAN.
Díky této repasi naše JSDH získala menší kabinu pro posádku 1+1, což
je proti púvodní kabině automobilky IFA (1+5) velký rozdíl, ale vznikl tak
velký prostor pro uložení hasičské výbavy. Oproti původnímu automobilovému žebříku nám vznikly 3 velké úložné prostory, kde je uloženo
mj.vybavení pro práci ve výškách, nová dýchací technika vč. vyváděcích
masek, motorová řetězová pila s příslušenstvím, elektocentrála s osvětlovací výbavou a jiné důlěžité TP (technické prostředky), které se v kombinaci s AŽ běžně používají.
Chtěli bychom tímto veřejně poděkovat všem členům zastupitelstva
města Vyšší Brod, kteří nám nakonec tento záměr odsouhlasili.
V měsíci září plánujeme slavnostní požehnání tomuto žebříku a jeho
vysvěcení jako u předchozí hasičské techniky. 

Hasiči Vyšší Brod
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Opravu cesty pod klášterem kraj odložil na příští rok

V minulém roce proběhla oprava velké
části průtahu Vyšším Brodem směrem
do Lipna nad Vltavou. V letošním roce
měla navázat rekonstrukce části komunikace pod klášterem, společně s opravou
opěrné zdi a vybudování nového chodníku. Kraj tento záměr ale odložil.
Rekonstrukce komunikace a chodníku pod
klášterem je plánována již delší domu, je již
hotový i projekt a stavební povolení. Na tuto
opravu má Jihočeský kraj uzavřenou smlouvu
o spolupráci s městem Vyšší Brod. A to znamená, že je společně řešen projekt, následné
výběrové řízení i samotná realizace. „Jsou však
rozděleny náklady na projekt. Jihočeský kraj je
investorem opravy a odvodnění komunikace

včetně opěrné zdi nad řekou. A naopak město
bude hradit náklady na vybudování vysutého
chodníku a veřejného osvětlení,“ upřesňuje
starosta města Milan Zálešák.
Jedná se o náročný projekt, který si celkově
vyžádá víc jak třicet miliónů korun. Byl ale plánovaný na letošní rok, aby navázal na loňskou
opravu velké části ulice Míru. „Ještě na začátku
roku bylo řešení komunikace pod klášterem
uváděno jako jedna z priorit kraje. Během jara nám ale bylo pouze suše oznámeno, že
kraj nezískal dotaci a oprava nebude. Prakticky okamžitě jsme se s místostarostou obrátili
na pana radního pro dopravu Jiřího Švece
a ředitele správy silnic kraje Jana Štíchu, že
projekt už nesnese dalšího odkladu, vzhle-

dem ke stavu a vytíženosti silnice i chodníku,“
uvádí Milan Zálešák s tím, že v oficiální odpovědi ředitele SÚS i radního pro dopravu je
uvedeno odložení projektu na rok 2021 a že se
kraj ve druhé polovině letošního roku pokusí
znovu získat dotaci a pokud ji nezíská, bude
na projekt hledat prostředky ve vlastním rozpočtu nebo rozpočtu správy silnic.
Město bylo na realizaci připraveno již v letošním roce, mělo v rozpočtu schváleny prostředky na svou část stavby. „Nyní je karta
v podstatě na Jihočeském kraji, my jsme byli
připraveni už letos a příští rok budeme také. Rozhodně se ale budeme znovu a znovu
správě a údržbě silnic připomínat,“ uzavírá
Zálešák. 

Aktivizační činnost
v Domě s pečovatelskou službou
Od 01. 07 .2020 bude provoz
Výjezdního pracoviště
Úřadu práce ČR ve Vyšším Brodě
v níže uvedených termínech
v čase od 8.00 do 11.00 hod.
Měsíc

Termín

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

8. 7., 15. 7.
12. 8., 19. 8.
9. 9., 16. 9.
7. 10., 14. 10.
11. 11., 18. 11.
9. 12., 16. 12.

P

o téměř 4 měsíční pauze z důvodu coronavirové pandemie jsme se opět mohli sejít
a společně tvořit a vyrábět. Tentokrát to
byla vypichovaná květinová miska. Tímto
bych chtěla velmi poděkovat paní Evě
Švingrové za inspiraci, nápady a ochotu pomoci. Díky patří také účastníkům
aktivizačních činností, kteří svým humorem a dobrou náladou vždy vytvoří
skvělou atmosféru. 
Mgr. Lenka Grbačová,
odbor sociálních věcí
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Zprávy z rady

Na kávu s vedením města
Druhé letošní neformální setkání vedení města s občany proběhlo
ve čtvrtek 11. června. Před samotným setkáním byla dána možnost
prohlédnout si novou smuteční síň, kterou využila většina těch, kteří pak
nad šálkem kávy diskutovali s vedením města o aktuálních projektech
nebo projektech, které se teprve připravují. Diskutovalo se o přípravě
revitalizace sídliště s ohledem na úpravu zeleně, využití veřejného
prostoru nebo rozšíření parkovacích míst. Byl krátce představen i projekt vybudování záchytného parkoviště v lokalitě u čistírny odpadních
vod ve Vyšším Brodě nebo opravy zahradní ulice včetně inženýrských
sítí, který je připraven na příští rok. Samozřejmě občané využili tuto
možnost i k tomu, aby předali vedení města své náměty, dotazy nebo
priority k řešení.
Pokračuje revitalizace bytových domů
V současné chvíli dodavatel pracuje na zateplení bytového domu v ulici
Míru. Jsou hotovy základní práce na zateplení obálky domu a střechy,
je již položena střešní krytina a vyměněny sklepní kóje. Kontrolní dny
na stavbě probíhají jednou týdně a prozatím panuje s jejím průběhem
spokojenost. V nejbližším období nás čekají práce na fasádě, výměně
balkónů a vnitřních prostorách domu. Stavba by měla být hotova během měsíce srpna.
Na konci června proběhlo výběrové řízení na revitalizaci a zateplení posledního městského panelového domu, tedy č. p. 315 v ulici Pohraniční
stráže. Práce na tomto domě se dle předpokladů rozběhnou během
léta.
Oprava silnice na Studánkách
Oprava navazující na loňskou výměnu vodovodu je již vysoutěžena
a dle podepsané smlouvy nastoupí vítěz výběrového řízení - firma Ertl,
s.r.o. – během měsíce července a do poloviny září bude s pracemi hotova. Celkové náklady se vyšplhají na 1,9 milionu korun a město bude
čerpat dotaci s programu Obnovy venkova.
Modernizace kuchyně v mateřské škole
Před dokončením je také projekt na celkovou modernizaci kuchyně
mateřské školy, který bude zahrnovat výměnu technologie, úpravu prostoru anebo modernizaci vzduchotechniky. Vše bude koncipováno tak,
aby byla kuchařkám usnadněna jejich práce a měly k dispozici celkově
komfortnější a účelnější kuchyň. První krok modernizace proběhne ještě
během léta, kdy bude do kuchyně instalován moderní konvektomat.
Participativní rozpočet
Jak jsem již informoval v jednom z předešlých zpravodajů, město
je od letošního roku členem prestižní Národní sítě Zdravých města
(NSZM), která funguje především na sdílení dobré praxe mezi městy.
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Důležitou součástí práce této organizace je i podpora zavádění a realizace participace občanů na rozhodování v členských městech. Jednou
z nejlepších forem participace je tzv. participativní rozpočet. Tzn. že část
rozpočtu města je vyčleněna na projekty, které vymyslí sami občané
a sami občané následně o vybrání vhodného a žádoucího projektu také
rozhodují. V úzké spolupráci se zástupci NSZM nyní připravuji základní
parametry realizace participace a jejích podmínek. Důležitý krok přijde
v druhé polovině roku, kdy se bude schvalovat rozpočet na příští rok
a bude navrhována celková částka pro realizaci vámi navržených a vámi
vybraných projektů. 
Jan Straka
místostarosta

Komise nadále pracuje
P

andemie Covid-19 a následné vládní
restrikce se projevily na fungování Komise
pro integraci cizinců. Vzniklé drobné problémy a nedorozumění jsme řešili výhradně online. Zřídili jsme dvoujazyčnou facebookovou
skupinu „Češi a Vietnamci ve Vyšším Brodě“,
kde jsme informovali vietnamskou komunitu
o vládních nařízeních a o provozu místní školy a školky. V provozu facebookové skupiny
budeme nadále pokračovat, neboť se sociální
síť ukázala jako efektivní komunikační nástroj
s vietnamskou komunitou.
Kromě výše zmíněné aktivity Centrum pro podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj

VLTAVA LABE MEDIA a.s. uděluje

DIPLOM

za 1. místo v soutěži
„o nejhezčí třídu“ prvňáčků
pro:
třídu pana učitele Jaroslava Jonáše
a jeho liščata ze ZŠ Loučovice

(Centrum) od března do června 2020 na městském úřadě ve Vyšším Brodě dvakrát poskytlo
poradenství pro cizince (viz fotografie). Největší
zájem v rámci tohoto poradenství byl o přihlášení se na kurzy českého jazyka, jež jsou
Centrem organizovány v Českých Budějovicích.
Centrum plánuje další poradenství zopakovat
na podzim, kdy se budou moci cizinci znovu
na kurzy přihlašovat. Věříme, že zájem o kurzy
českého jazyka bude nadále stoupat – budeme
v tom místní cizineckou komunitu motivovat.
V rámci naší výzvy „Pojďme hledat řešení“ se
nám ozvalo několik občanů, jež mají určité
problémy v soužití s vietnamskou komunitou.

Před a během pandemie jsme s danými lidmi
problém začali řešit, někde jsme došli k uspokojivému výsledku, jinde je řešení dlouhodobějšího rázu. Tímto ale naše výzva neskončila,
jsme tu pro Vás. Pokud tedy máte jakýkoliv
problém v soužití s vietnamskou komunitou,
nebo máte jakékoliv připomínky k naší práci,
neváhejte se nám ozvat na
kpic.vb@gmail.com.
S přáním hezkého, pokud možno klidného
léta, 
Mgr. et Mgr. Jan Krotký

Obrázky od Vltavy – prázdninové
Liščata pod Lučí mají třídu nejhezčí

S

velikou radostí Vám, vážení přátelé, oznamujeme, že naše první třída „liščat“ ve škole
pod horou Loučí se stala nejkrásnější třídou
prvňáčků v celé České republice. Rozhodla
o tom soutěž regionálních Deníků naší vlasti.

Po celé ty dlouhé roky, co jsem učil ve Vyšším Brodě či Loučovicích, jsem vždy kladl důraz na estetiku třídy, na její vzhled a nehmotné „kouzlo místa“… Záleží mi na tom, aby si
žáci tu „naši první třídu“, většinou spojenou

s nějakým divokým zvířetem ze Šumavy, nesli
ve svých srdcích na klikaté pouti životem…
V každé z těch tříd, byly jich možná dvě desítky, se vždy zrcadlila milovaná stříbrná Vltava
s okolní romantickou přírodou, tak, jak ji vnímá citlivé dětské srdce a přetváří ruce děvčat
a kluků ze Šumavy… 
Mgr. Jaroslav Jonáš,
učitel šumavských liščat
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ŘSD mění most přes železnici
Ř

idiče, kteří jedou po hlavním tahu I/3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice, potkává momentálně velký problém v okolí Kaplice.
V Netřebicích mění Ředitelství silnic a dálnic
most nad železnicí. Stavební stav mostu byl
ve velmi špatném stavu (dle kategorizace ŘSD
stupeň IV). Most je silně zkorodován, izolační
systém nefunkční. ŘSD uvádí: ,,Rekonstrukce
mostu se provede po polovinách a bude vyměněna nosná konstrukce a mostní svršek.“
Při opravě mostu bude provedena demolice
nosné konstrukce, části opěr, křídel a přechodové oblasti v předpolí mostu. Poté bude nově zhotovena nosná konstrukce, části opěr,
úložné prahy, mostní svršek, záchytný systém,
přechodová oblast. Svahy před a za mostem
budou zpevněny pomocí gabionových košů.

Jihočeský kraj
Přehled projektů Ředitelství silnic a dálnic
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Silniční a dálniční síť k 1. 1. 2020
Uvedení do provozu v roce 2020
Projekty v realizaci v roce 2020
Projekty ve střednědobém výhledu 2021 – 2022
Projekty v různých stádiích přípravy

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

legenda
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Obcím i řidičům se snad uleví do konce roku
2025, kdy má být již v provozu dálnice D3.
Dojde k napojení Táborska a Českobudějovicka
na republikovou dálniční síť. Na jižním konci
naváže na hraničním přechodu Dolní Dvořiště
také na síť kapacitních komunikací Rakouska. 
dk
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Humpolec
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Práce probíhají po etapách. Etapy: 4. 5. 2020
až 1. 10. 2020 částečná uzavírka, 19. 7. 2020
– 23. 7. 2020 úplná uzavírka, 21. 9. 2020 – 23. 9.
2020 úplná uzavírka.

Oprava zahrnuje demolici stávajícího mostu
a postavení nového rámového mostu. Také bude vybudována provizorní objízdná komunikace. Na mostě je nefunkční izolace a nevyhovující záchytný systém. Stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce je na stupni IV – uspokojivý. Termín realizace: 10. 6. 2020 – 11/2020
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ŘSD ještě hodlá na komunikaci I/3 (v Kaplici
nedaleko lomu) vyměnit ještě starý most z roku 1900.
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Praha

Plzeň

C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C51
C52
C54
C56
C58
C59
C62
C63
C64
C69
C70
C72
C73
C74
C75
C76

D3
D3
D3
D3
D3
D4
D4
D4
I/19
I/20
I/34
I/34
I/39
I/39
I/20
I/39
I/20
I/23
I/34
I/20
I/20
I/20
I/20
I/20

0310/I Úsilné – Hodějovice
7,2 km
0310/II Hodějovice – Třebonín
12,6 km
0311 Třebonín – Kaplice, nádraží
8,6 km
0312/I Kaplice, nádraží – Nažidla
12,0 km
0312/II Nažidla – D. Dvořiště, st.hr.
3,5 km
Lety – Čimelice
2,6 km
Čimelice – Mirotice
8,5 km
Mirotice, rozšíření
3,7 km
Chýnov
3,6 km
Hněvkov – Sedlice
6,3 km
Lišov – Vranín
9,3 km
Stráž nad Nežárkou – Lásenice
2,6 km
Horní Planá
2,0 km
Třebonín (MÚK D3) – Rájov
3,2 km
Pištín – České Vrbné
8,5 km
Přísečná
1,5 km
České Budějovice, severní spojka
2,4 km
Kardašova Řečice, obchvat
4,2 km
Vranín – Třeboň
3,0 km
České Budějovice, Okružní ulice
1,0 km
Písek – Protivín, uspořádání 2+1
10,4 km
Protivín – Vodňany, uspořádání 2+1
6,7 km
Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1
8,5 km
Nová Hospoda – Pištín, uspořádání 2+1 6,4 km

Zábavná a dobrodružná pouť
vás zavede do tajuplných míst
vyšebrodska.
Mapu k hledání pokladu
si vyzvedněte
v Infocentru na Náměstí.

www.ivyssibrod.cz

infocentrum@mestovyssibrod.cz
tel.: 380 746 627, 724 336 980

Paliativní péče v Domově pro seniory Kaplice
do rodiny (ty jsou podpořeny státem – příspěvkem na péči, terénními službami – ošetřovatelská i hospicová služba, apod.). Sociální
služby i některá zdravotnická zařízení se vrací
ke kořenům a tak se opět klade velká pozornost na rodinu a její důležitost v posledním
okamžiku lidského života. Paliativní péče se
poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním
stadiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná či
duševní strádání, zachovávat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.
Základními principy paliativní péče jsou:

V

ývoj je přirozenou součástí života, vyvíjí
se nové technologie, trendy a stejně tak
se mění i pohled na stáří a umírání. Od doby,
kdy umírající trávil své poslední chvíle v kruhu svých milovaných, nechal si zavolat kněze,
přijal svátost nemocných, rozloučil se a v klidu
zemřel doma, až po úplný opak v době rozvoje
urbanizace. Umírající byl přemístěn do nemocnice, kde byl sice obklopen profesionální zdravotní péčí, ale při umírání byl sám.
Poslední roky však dochází ke změnám, díky
poskytování paliativní péče se vrací péče zpět

• chránit důstojnost a zaměřit se na kvalitu
života,
• dokázat zvládat bolest a další projevy nemoci,
• pohlížet na umírání jako na přirozený proces
– neusilovat o oddálení či urychlení smrti,
• interdisciplinární spolupráce a celostní pohled na nemocného člověka, integrace lékařských, psychologických, sociálních, existenciálních a spirituálních aspektů,
• respektování individuálních přání a potřeb
pacientů, jejich hodnotových priorit a ochrana práva pacienta na sebeurčení,
• důraz na význam rodiny a nejbližších přátel

nemocných, zachování nemocných v jejich
přirozených sociálních vazbách,
• všestranná účinná opora příbuzným a přátelům umírajících, pomoc zvládnout zármutek
po smrti blízkého člověka.
V Domově pro seniory Kaplice považujeme
paliativní péči za nezbytnou součást poskytované služby. Naši zaměstnanci jsou v této
oblasti pravidelně proškolováni, zároveň zde
funguje na velmi dobré úrovni služba pastorační péče, včetně individuálních návštěv
kněze či pastoračního asistenta. Umírání je přirozenou součástí života každého z nás. To, aby
člověk mohl strávit konec života doma, mezi
svými blízkými, se zachováním maximální míry
důstojnosti, bez bolesti a ve smíření se svým
životem, je naším velkým posláním a dlouhodobým cílem. 

DOČASNÉ UZAVŘENÍ POBOČKY
BEZPLATNÉ PORADNY MEZI PARAGRAFY

VE MĚSTĚ VYŠŠÍ BROD

V průběhu roku 2020 musela být do odvolání uzavřena
pobočka poradny ve městě Vyšší Brod.

Občané města Vyšší Brod a okolí se samozřejmě
mohou nadále obracet na pobočky poradny.
V Českém Krumlově (5. května 251) funguje pobočka takto:
 Pondělí: 08.00 - 12.30 pro neobjednané a 13.00 - 17.00 pro objednané
 Úterý: 8.30 - 13.30 pro objednané klienty
 Středa: 8.30 - 11.00 pro objednané klienty
 Čtvrtek: 08.00 - 12.30 pro neobjednané a 13.00 - 15.30 pro objednané
 Pátek: 08.30 - 13.30 pro objednané klienty

V Kaplici (Linecká 391 - budova MěÚ), pak takto:
 Středa: 8.00 - 12.30 pro neobjednané a 13.00 - 16.30 pro objednané
 Čtvrtek: 8.00 - 12.30 pro neobjednané 13.00 - 15.30 pro objednané

Doporučujeme se předem objednat. Děkujeme!

Tel.: 774 110 124
100
95
75

25
5
0

Upozornění: Ne vždy mohou pracovníci poradny brát telefon (v případě klientské práce, příp. práce v
terénu), jestliže se nemůžete dovolat, využijte e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz.

www.poradna.krumlov.cz

plakát vetrni20203
čtvrtek 11. června 2020 10:50:54
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Čtenářský koutek

Rejfová Marie – Kočka myši nenechá
Do městečka Brod přichází jaro a Josefína Divíšková hodlá malovat. Plány jí však překazí
neočekávaný příjezd syna Vincenta a jeho podivínského kamaráda Kamila.

Gough Julian – Brumla a Remcík
Další příběh o dobrosrdečné a věčně optimistické medvědici Brumle a škarohlídském králíkovi Remcíkovi je tady! Jednoho rána Remcík
zjistí, že jim někdo krade les!
Voake Steve – Maxík Toulavý a veverčák Prcek
Právě když si Maxík Toulavý a jeho parta začíná myslet, že jejich život je už dlouho poklidný
a nic zajímavého se neděje, potkávají Prcka –
maličkého veverčáka.
Štraub Jiří - Rockové příběhy
Ptáte se, děti: „Co to je ten rock?" Řeknu vám,
že rock je osvobozující hudba. Představujte si
ho, jak chcete.
Vážení a milí,
prázdniny jsou tu a s nimi i čas dovolených.
Proto doufám, že si z naší nabídky vyberete knihu, která potěší a zaujme. Přeji Vám
všem příjemné a pohodové léto.


R. Ouředníková

Landsman Dominik – Bez frází a bez jůtubu
Osudy výjimečných českých sportovců vyprávěné oblíbeným spisovatelem Dominikem
Landsmanem tak, aby jim rozuměli i školáci.
Pearson Mary E. – Zlodějská přísaha
Kazi a Jase vyšli z předchozích dobrodružství
silnější a zamilovanější než kdy dřív. Ballengerovi už nebudou psanci a všem dalším výzvám
budou čelit společně. Na zpáteční cestě jsou
však během útoku rozděleni.
Cass Kiera – Dcera
Nenechte si ujít příběh další generace princeznovské Selekce.
Cass Kiera – Koruna
Když byla Eadlyn přinucena zúčastnit se Selekce, netušila, že by se mohla zamilovat do jednoho z 35 nápadníků.

pro děti:
Čech Pavel – Jirka a indiáni
Kniha brněnského výtvarníka a ilustrátora Pavla Čecha pro malé čtenáře, ve které se zrcadlí
Pavlova touha po indiánském dobrodružství.
Tokárová Jitka – Příběhy ze staré zahrady
Víte, že pestřenka není vosa? Nebo byste se
rádi dověděli, proč netopýra Slávka rozbolely
uši a které zvířátko v zahradě se může utkat
s čertem? Připojte se k myšce Pepce a plšíku
Oříškovi – oba nerozluční kamarádi a další zvířátka se na vás již těší ve staré zahradě!
Engler Michael – Tři ovečky na arše
Tři ovečky žijí spokojeně na louce, kde dělají
to, co ovce obvykle dělají. Pasou se, vyhřívají
se na sluníčku, trochu si zdřímnou, pak se zase
pasou. Jednoho dne ale začne pršet.
Cholewinska Aniela – Míša a její pacienti
Míša má velké tajemství – rozumí řeči zvířat,
a tak přesně ví, co malé pacienty trápí.
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pro dospělé:
Anhem Stefan – X způsobů smrti
Za každou vraždou se skrývá motiv. V jistých
případech je to však bohužel pouhá iluze.
Patterson James – Vražedná hra
Doktor Reinhart je odborník na chování zločinců. Když se na místě odporné vraždy najde
jeho kniha, vypadá to, že někdo ji použil jako
učebnici.

Davis Lindsey – Nepřítel v domě
Bohatí novomanželé jsou zavražděni ve vlastní posteli a po jejich drahocenném stříbře se
slehla zem.
Forte Franco – Romulus první král
Větrem a sluncem ošlehaný muž vyorává v tvrdé zemi brázdu. Málokdo z přítomných si uvědomuje, že právě v ten okamžik vznikají základy věčného města Říma.
Gablé Rebecca – Cizí královna
Rok 951, Mladý Gaidemar, nemanželský syn
neznámého původu a ozbrojenec v jízdní legii
krále Oty, je pověřený nebezpečným úkolem.
Niedl František – Já, rytíř
Nastává poslední období střetů.
Jacobs Anne – Kavárna u Anděla
Wiesbaden, 1945. Mladá Hilda sotva dokáže
uvěřit svému štěstí. Válka skončila a kavárna
U Anděla zůstala jako zázrakem ušetřena. Přes
všechny překážky chce tento rodinný podnik
s bohatou tradicí opět učinit skvělým místem
setkávání významných osobností.
Smith Wilbur – Král králů
Zdrcená Amber se po rozpadu vztahu s Penrodem vydává se svou sestrou Saffron a jejím
manželem na nebezpečnou cestu do Abyssinie.

Maďarský román
v dopisech z roku
1897 v moderním
a živém překladu
Adély Gálové je
nejstarším souvislým vyprávěním o slovenské
krajině Nové
Huti v dnešním
Rumunsku
a o jejích obyvatelích – Slovácích,
Maďarech, Židech a dalších.

Ricstad Eric – Co po ní zbylo
Profesoru poezie na odlehlé Vermontské univerzitě Jonahu Baumovi se celý život převrátí vzhůru nohama, když jeho žena Rebecca
a malá dcerka Sally zmizí z domova.
Johnsrud Ingar – Kříž
Závěrečný díl trilogie
Fredrikem Beierem.

s

vyšetřovatelem

Penny Louise – Břicho nestvůry
Nemine den, aby devítiletý Laurent nebil
na poplach. Podle něj hrozí vesničce Three
Pines neustále nějaké strašné nebezpečí.

Letní nabídku knih obohacujeme o nové
audioknihy.

Haran Elizabeth – Pod karmínovým nebem
Maggie je štěstím bez sebe, když ji Patrik požádá o ruku. Jeho bohaté rodině je ale chudá nevěsta proti srsti a Patrikův otec sňatek pomocí
intrik anuluje. Zoufalá Maggie opouští svého
muže, odplouvá za prací na opačnou stranu
kontinentu, aniž by tušila, že pod srdcem nosí
Patrikovo dítě.
Blanářová Alena – Starosti z radosti
Ze života na mateřské už jí začíná jít hlava
kolem, a tak nutně potřebuje změnu. Bude
kýženým rozptýlením práce s malými špunty ve školce nebo návrat k její dětské lásce
– ke koním?
Pawlowská Halina – Čmelák
Nejlepší optimistické povídky o lásce od Haliny Pawlowské.
Caplin Julie – Pekárna v Brooklynu
Romantický a vtipný příběh o cestě do Brooklynu, lahodných dortících, lásce i přátelství.
Reina Miguel – Světla na moři
Někdy se musíme ztratit, abychom nalezli sami
sebe.
Hájíček Jiří – Plachetnice na vinětách
V rodinné tradici silných mužských vzorů
Marie přemítá o tom, co bylo, a současně se
ptá, jak žít dál a co si počít se „shakespearovskou láskou“.

LETNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
V CISTERCIÁCKÉM OPATSTVÍ
VYŠŠÍ BROD

Dostálová Zuzana - Soběstačný
Zuzana Dostálová napsala román o dospívání
a dospělosti, o samotě a samostatnosti. Hrdinův život sleduje v rozmezí několika let a vyprávění nenechává jen na něm.

(doprovodný program ke stálé expozici Ve znaku lilie a růže)

Atwood Margaret – Svědectví
Dlouho očekávané pokračování knihy Příběh
služebnice.

SOBOTA V 15:00 HOD.

11. 7.

PRVNÍ KNIHY V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE, OBSAH A KRÁSA

Michie David – Dalajlamova kočka a čtyři
tlapky duchovního úspěchu
Dalajlamova kočka je zpět se svými pozoruhodnými postřehy a pronikavými vhledy!

(BcA. Lucie Ó Súilleabháin)

pro zajímavost:
Pajer Miroslav – Českoslovenští letci v RAF

SOBOTA V 15:00

Friedl Jiří – Domů, a za svobodou
Role Československa v migracích obyvatel
Polska v letech 1945-1948.
Vurm Bohumil – Václav IV. a Zikmund
Bratři, rivalové, králové. 

1. 8.

ŽENSKÉ CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERY NA ÚZEMÍ ČECH A MORAVY
(Bc. Anežka Holasová, BcA. Lucie Ó Súilleabháin)

22. 8.

SOBOTA V 15:00 HOD.

VYŠEBRODSKÝ RUKOPIS Č. 42 JAKO JEDINEČNÝ
PRAMEN PÍSŇOVÉ KULTURY V KLÁŠTERNÍM
PROSTŘEDÍ PŘEDHUSITSKÝCH ČECH
(Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.)
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Jarní pohlazení kulturní duše
Dětský den s kouzelníkem

Pohádky po telefonu
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Satisfucktion

Vzpomínka na cestovatele Miloslava Stingla
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KULTURNÍ
LÉTO
VYŠŠÍ BROD
2020

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

THIS ! 19:00 HOD.,

16. 7.

IVO JAHELKA
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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KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
VSTUPNÉ: 250 KČ

30. 7.

ESTER
KOČIČKOVÁ
A MOODY CAT BAND

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

22. 8.

NÁMĚSTÍ

SVATOBARTOLOMĚJSKÝ
TRH A POUŤ !
INFOCENTRUM, NÁMĚSTÍ 104, VYŠŠÍ BROD,
MAIL: INFOCENTRUM@MESTOVYSSIBROD.CZ, TEL.: 724 336 980, 380 746 627

Hurááá lééééto
P

oslední z velkých symbolů jara byl odstraněn a s umoudřeným počasím snad začíná to pravé léto.

Letošní jaro bylo pro mnohé spíš zatěžkávací zkouškou vztahů, nestandartních situací ale i zatěžkávací pracovní zkouškou. Nikdo z nás takovou situaci nečekal a neznal. Známé tváře se skryly za roušky a my se
najednou ocitli v cizím městě plném lidí, které jsme nepoznávali.
Mnohdy nás tyto kuriozní situace pobavily. Nicméně život šel dál a i přes
všechna omezení jsme se snažili nepodléhat situaci a hledět na věci
pozitivněji.
Rád bych poděkoval všem, kteří i za cenu svého volného času, přidali
ruku k dílu a podíleli se na pomoci ostatním, ale i na věcech veřejných.
Ať už to bylo šití roušek, pomoc s nákupy nebo stavění máje.
Období Covidu je za námi!
Všem přejeme krásné léto a super dovolenou.  

kt

| 15

Rekultivace Spirova kanálu
J

istě jste si povšimli pracovního ruchu na Čertově stěně. Jedná se
o rekultivaci staré ekologické zátěže v prostoru Spirova kanálu. Cílem
je vymístění odpadů, které tam byly navezeny v 70. a 80. letech z Jihočeských papíren, z obou těles Spirova kanálu.
Na tělese betonového kanálu by měla vzniknout část úseku Vltavské
cyklostezky propojující Loučovice a Vyšší Brod. Součástí stavebních prací
je oprava příjezdových komunikací. Původnímu kamennému korytu se
vrátí jeho podoba a v současné době se jedná o jeho dalším vodohospodářském využití, jak s Českým rybářským svazem, tak s Povodí Vltavy s.p.
Spolu s Loučovickým jezem tak vznikne po dokončení smysluplná
živoucí technická památka a možná se tu opět po letech budou prohákt
nět „zlatí úhoři“. 
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Věž Jakobínka přivítala své první návštěvníky

S

odloženým startem sezóny se 25. 5. 2020
návštěvníkům zcela poprvé otevřela věž
Jakobínka. Stala se tak dalším z prohlídkových
okruhů, které nabízí hrad Rožmberk.

ní pořady. Navážeme na loňský úspěšný cyklus
večerů se zajímavými hosty a letos na nádvoří
hradu přivítáme v rámci pořadu „S hostem
na Rožmberku“:

Prohlídka věže je s výkladem průvodce, který
návštěvníky seznámí nejen s její historií, ale
také s unikátní rekonstrukcí dokončenou na
konci minulého roku. V posledním patře věže si
ji mohou návštěvníci názorně připomenout na
věrném modelu věže včetně dřevěného lešení
a jeřábu. Odměnou za výstup po 169 schodech
je výjimečný výhled, který nabízí nově zbudovaný ochoz ve výšce 28 metrů nad zemí. Věž je
možné navštívit každý den kromě pondělí.

7. 7. 2020 neohrožené redaktorky Lenku Klicperovou a Markétu Kutilovou, které budou
vyprávět o svých zahraničních cestách do oblastí zasažených válečnými konflikty,

Další aktualitou letošní sezóny je nově zrestaurovaná vstupní schodišťová hala hradu, které
byla navrácena její někdejší barevnost a dekor.
S rehabilitací původní výmalby budeme postupně pokračovat také v dalších místnostech
hlavního prohlídkového okruhu a opět jim
vtiskneme podobu, kterou měli ve 2. polovině
19. století.
Na hrad přijedou i letos zajímaví hosté
Přestože letošní návštěvnická sezóna nezačala
standardně, nechceme vynechat ani na kultur-

19. 8. 2020 socioložku a publicistku Jiřinu
Šiklovou a snad i herce a režiséra Jiřího
Mádla.
Začátky večerních besed jsou vždy ve 20:00
hodin.
Poslední prázdninová sobota 29. 8. 2020 bude
už tradičně patřit Hradozámecké noci, kdy se
návštěvníkům otevře hrad i po setmění.
Přijměte tedy naše srdečné pozvání k návštěvě
hradu Rožmberk 

Za tým hradu Rožmberk
Andrea Čekanová

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 162/3,
PSČ 118 01 Praha 1
Správa státního hradu Rožmberk,
Rožmberk nad Vltavou 68, 382 18

nabízí k prodeji
v rámci ekologické likvidace
dřevěného lešení použitého
při rekonstrukci věže Jakobínka

PALIVOVÉ DŘEVO
cena 250 Kč včetně DPH / prm
V případě zájmu kontaktujte
správu hradu Rožmberk
email: rozmberk@npu.cz
telefon: 607 52 63 84

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Odbor kultury a cestovního ruchu města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571, Datum vydání 1. 7. 2020
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová; Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk:Typodesign, s.r.o. , Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný
za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně (7x nákladem 1020 ks, 4x nákladem 1110 ks). Foto na titulní straně: Archiv OKCR Vyšší Brod.

| 17

Pohled (do) minulosti
Městské výročí
Občané Vyššího Brodu si mohli v neděli
28. června všimnout vyvěšených vlajek před
budovou městského úřadu. Možná některé
z nich napadla otázka, z jakého důvodu je státní a městská vlajka vyvěšena. Že by byl zase
nějaký svátek? A skutečně tomu tak bylo. Právě na tento den totiž připadlo významné jubileum – 150. výročí od povýšení Vyššího Brodu
císařem Františkem Josefem I. na „svobodné
město“ ze dne 28. 6. 1870.
Čím je toto datum významné? Založení Vyššího Brodu není známé. S první zmínkou o něm
se setkáváme až v roce 1259 v souvislosti se založením zdejšího cisterciáckého kláštera. V tu
dobu již existoval ve Vyšším Brodě farní kostel
a Vyšší Brod je v listinách latinsky označován
jako „forum, oppidum forense“ neboli tržiště,
trhová osada. To by mohlo dokládat, že měl
významnější postavení než vsi okolo. Nicméně
je vsí poddanskou, podléhající vrchnostenské
správě kláštera a rodu Rožmberků a od okolních vsí se nadále příliš neliší.
Teprve v 16. století se postavení Vyššího Brodu začíná zlepšovat a do tohoto období spadá i první písemný doklad takového zlepšení.
V roce 1524 uděluje opat Kryštof Knoll se sou-

hlasem Rožmberků Vyššímu Brodu některá
městská práva a svobody. Ve Vyšším Brodě je
například ustanoven potravinový trh každé
pondělí a prodej potravin v okolních vsích je
co nejpřísněji zakázán. Zároveň je v okolních
vsích zakázáno provozovat řemesla, která mohou být provozována jen ve Vyšším Brodě. Kromě uvolnění nakládání s vlastním majetkem
a jeho odkazování v rámci dědictví a například
možnosti odvolání se proti rozhodnutí opata
k Rožmberkům získali Vyšebrodští další výsady, které je vyvyšovaly nad okolní vsi. S nimi
následně souviselo v roce 1528 udělení znaku (dvě věže a mezi nimi štít s růží) a povolení
jeho užívání. Tyto městské výsady byly v další
době potvrzovány a rozšiřovány (např. 1608 –
Petr Vok z Rožmberka a panovníci: 1614 – Matyáš II., 1737 – Karel VI., 1747 – Marie Terezie,
1785 – Josef II., 1793 – František II.).
Vyšší Brod však nebyl postaven na roveň měst.
Byl nadále poddanskou vsí s městskými privilegii a stále se nazýval „Markt" neboli městys.
Pro lepší pochopení bychom to mohli nazvat
nám bližší terminologií „střediskovou obcí“.
Poddanství a vrchnostenská správa byly zrušeny po celospolečenských revolučních událostech v roce 1848. Ty rozběhly velkou reorganizaci monarchie a od roku 1850 začala vznikat

D

ne 28. června 1870 byl Vyšší Brod povýšen na město. V historické
kronice města je u zápisu o této události (zápis z roku 1920) poznámka, že se tak stalo zásluhou notáře Dr. Friedricha Nitsche. Je zajímavé, že městská kronika tento zápis obsahuje, i když nemusí být
ve všech ohledech správný, tím spíše, že pochází až z období po roce
1920. Ale začněme od začátku.
Životní příběh Fridricha Nitsche se započíná v rakouském Innsbucku,
kde se 23. června 1835 narodil. Studoval nejprve na gymnáziu v Brixenu
a Innsbrucku a svá právnická studia na vídeňské a innsbrucké univerzitě završil v roce 1860 titulem doktor práv. Ještě během studií se v roce
1859 ve svých čtyřiadvaceti letech účastnil válečného tažení Rakouska
proti Sardinskému království v Itálii, a to s jednotkou studentů, kterou
sám v Innsbrucku zorganizoval. Válečné tažení skončilo pro Rakousko
drtivou porážkou a ztrátou několika území. Vyznamenání, která zde Fridrich Nitsche získal, si pak po celý život velmi považoval. Právnickou praxi konal jako koncipient v Zell am See, Schärdingu a Salzburgu. Ve třiatřiceti letech se osamostatňuje a stává se advokátem v Neufeldenu.
A nyní narážíme na zvláštní rozpor. V řadě životopisných pramenů je příchod Fridricha Nitsche do Vyššího Brodu datován až rokem 1871, kdy se
zde stává c. a k. notářem. To by ho však zcela vyřazovalo ze snahy o povýšení Vyššího Brodu na město, které proběhlo o rok dříve v roce 1870
a za což mu připisuje zásluhy výše zmíněný zápis v historické městské
kronice. Zajímavým pramenem v tomto ohledu je ale sčítací arch z roku
1920, kde sám Fridrich Nitsche uvádí svůj příchod do Vyššího Brodu již
v roce 1870. V tom případě by patrně do úsilí o povýšení Vyššího Brodu
zasáhnout mohl, ale jeho podíl v tomto směru bude muset být podroben dalšímu bádání.
Nicméně to neumenšuje jeho podíl na rozkvětu města. Vyšší Brod se v té
době výrazně mění. Po zničujících požárech v letech 1867 a 1872 ztrácí podobu horské vsi, kde většinu tvoří domy s dřevěnou nadstavbou
na kamenném přízemí a s nízkou, šindelem krytou střechou zatíženou
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nová politická správa, která byla přenášena
na nově zřizované okresy a kraje. Veškerou
soudní pravomoc zároveň přebíraly státem zřizované soudy. Vyšší Brod po těchto změnách
zůstával stále de jure obcí, byť měl některá
městská práva. A nyní se dostáváme k onomu
památnému datu 28. 6. 1870, kdy je na základě
nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa
I. poprvé v dějinách Vyšší Brod na základě své
žádosti povýšen na město.
Závěrem můžeme pro zajímavost uvést,
že Vyšší Brod byl městem až do správní reformy v roce 1960. V rámci této reformy například
zanikl někdejší okres Kaplice a z velké části byl
sloučen s Českokrumlovským okresem. Vyšší
Brod se dle počtu občanů ze zákona stal právě onou střediskovou obcí. Vzhledem k tomu,
že tento zákonem stanovený taxativní přístup
nezohledňoval historický vývoj, bylo možné
o navrácení titulu města znovu požádat. Toho
využila např. Horní Planá, které byl titul města navrácen, ale Vyšší Brod nikoliv. Titul města
byl Vyššímu Brodu navrácen Parlamentem ČR
až na základě jeho žádosti za starosty PaeDr.
Josefa Pechláta a místostarostky Jitky Daňkové
dne 1. 7. 1994. 


Jiří Anderle

kameny. V podstatě po celém obvodu náměstí
tak vznikají patrové budovy, stavěné výhradně z kamene. Od svého příchodu do Vyššího
Brodu se zde Friedrich Nitsche plně zapojuje
do veřejného života. Zakládá sbor dobrovolných hasičů a sbor ostrostřelců a je činný
i v dalších společenských organizacích. Skoro
celou dobu svého života ve Vyšším Brodě je
také členem městského zastupitelstva a v letech 1875 – 1885 zastává funkci starosty města. Za jeho starostování byla reorganizována
městská agenda, v letech 1876 – 1877 postavena nová výstavní školní budova (čp. 58, dnešní
základní škola), zřízeny městské lázně (říční
koupaliště na Vltavě mezi domy čp. 1 a čp. 2)
a je zásadně přestavěna a regotizována stará
radnice na náměstí (do podoby, kterou známe
dnes). Kolem ní je na jeho popud zřízen na volném prostranství náměstí městský park, který
pak nesl jeho jméno.
Veřejná činnost Friedricha Nitsche se neomezovala jen na Vyšší Brod, ale vstupuje i do zemské a celostátní politiky. Několikrát je zvolen
jako poslanec do Říšské rady celostátního
dvoukomorového zákonodárného sboru Rakousko-uherské monarchie. Ve vídeňském
parlamentu zasedal v letech 1877 – 1887
a 1891 – 1916 a po delší období zastával funkci
zástupce předsedy stálého výboru pro reformu civilních procesů a trestního práva. V roce
1878 je zvolen jako poslanec také do Českého
zemského sněmu, kam byl volen opakovaně
i v dalších volebních obdobích a působil tam
nepřetržitě 35 let. Během té doby byl členem
mnoha sněmovních komisí a zasedal v několika zemských radách (například v železniční,
kulturní, v německém odboru zemědělské
rady a dalších). Působil také ve Výboru pro
kontrolu státního dluhu a byl jedním z dlouholetých ředitelů České zemské banky v Praze.
Ve svých četných funkcích se Fridrich Nitsche
zasloužil o hospodářský a kulturní rozvoj jihu
Čech a Šumavy. Podporoval budování železniční sítě a školského systému, zejména středního
školství. Za své zásluhy byl několikrát oceněn.

života se musel kvůli ztrátě zraku stáhnout.
Z rakouských státních dluhopisů, v nichž měl
značnou část peněz, byly po zániku Rakousko-uherské monarchie v roce 1918 jen bezcenné
papíry a on musel žít nejvýš skromně. Umírá
4. prosince 1923 ve svých osmaosmdesáti
letech ve Vyšším Brodě v domě čp. 66 na náměstí (dnes majitel K. Skipala), kde žil se svojí
dcerou Franziskou. Pohřben byl o čtyři dny
později do rodinné hrobky na nejčestnějším
místě hřbitova u východní strany kostela sv.
Bartoloměje. V hrobce již spočívala jeho manželka Karoline (*3. 11. 1840 /+ 30. 9. 1895),
která ho opustila o dvacet osm let dříve. Pohřeb Fridricha Nistche se stal velkou událostí.
Do Vyššího Brodu se sjeli zástupci mnoha jihočeských měst a obcí a dostavili se na něj zástupci různých spolků a korporací. Jejich výčet
je zcela mimo možnosti tohoto článku. Vzhledem k tomu, že byl Fridrich Nitsche nestor
německé liberální politiky, bylo jeho pohřbu
částečně využito jako demonstrace německé
vzájemnosti v nové Československé republice,
kde se Němci po roce 1918 stali významnou
menšinou.

Kromě jiného mohl od roku 1901 používat titul
„vládní rada“ a v roce 1909 obdržel od císaře
Františka Josefa I. Řád železné koruny III. třídy.
S tím bylo spojeno i povýšení do šlechtického
– rytířského stavu, kdy si Fridrich Nitsche zvolil přídomek von Hohenplan. Jedenáct měst
mu udělilo čestné občanství a město Český
Krumlov po něm pojmenovalo jedno ze svých
náměstí (dnes místo spojení ulic Soukenické,
Dlouhé a Kájovské, známé jako Na Louži). Nezapomněli na něj ani Vyšebrodští, když podle
něj kromě parku na náměstí, pojmenovali
i skalní výšinu nedaleko poutního kostela Maria Rast. V roce 1914 tam byl vztyčen i kamenný
obelisk s nápisem „Dr. Friedrich Nitsche Höhe“
(Výšina Dr. Fridricha Nitsche).
Přes všechna ocenění to Friedrich Nitsche
neměl na sklonku života lehké. Z veřejného

Ve fotoateliéru J. Kashofera z Vyššího Brodu se
zachovaly skleněné negativy s podobou Dr. Fridricha Nitsche. Jedná se o snímky patrně z roku
1916, které ho zachycují již jako velmi starého
pána. Na prvním je zobrazen se svými vyznamenáními, z nichž Řád železné koruny je na prsou první zleva. Na druhém snímku je zachycen
se svojí dcerou Franziskou. Třetí snímek je pohlednice neznámého autora s podobenkou F.
Nitsche, obeliskem na vyhlídce nedaleko kostela Maria Rast a pohledem na město. Posledním
snímkem je skupinová fotografie vyšebrodských ostrostřelců pořízená J. Kashoferem před
historickou radnicí kolem roku 1916. Nad vraty
radnice je pamětní deska císaři Josefu II. s jeho
reliéfem v medailonu nad deskou. 



Snímky najdete na webových stránkách
www.vyssibrod-historicky.cz
Jiří Anderle
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Letní provoz zahájen!
Točíme pivo, malinovku.
Připravujeme denní menu.
Těšíme se na Vás!

Základní škola Vyšší Brod
přijme do školní jídelny kuchařku na HPP s víceletou praxí.
• nástup možný dle dohody
• v případě samostatnosti a dobrých pracovních výsledků
plat od 23.000 Kč
• prázdniny volné
• perspektiva dlouhodobého zaměstnání a profesního růstu
• práce v příjemném kolektivu i prostředí
Kontakty: ředitelka ZŠ Vanda Kotálová:
zsvb.kotalova@email.cz, 721 067 233
vedoucí ŠJ Anna Reichensdörferová:
jidelna.vb@seznam.cz, 721 120 707

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
• Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP,
pozici POKOJSKÁemail: milena@lipnolakeresort.cz,
mob.: 725 339 343
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Pronajmou se provozovny
v 1. patře domu
Náměstí 30 (Pajzl u Jakuba).
- bývalý kosmetický a masérský salon
- bývalé tetovací studio
Kontakt:
Veronika Kurková, tel. 602 546 628

Spustili jsme moderní
elektronicky řízený sklad
Sotva se zabydleli naši
kolegové z českobudějovické
pobočky ve své nové
administrativní budově,
máme pro vás další
informaci o novince u nás
ve firmě. Tentokrát jsme
v kaplickém výrobním
závodě spustili elektronické
řízení skladu.

Dali jsme si za cíl, že u nás v HAUSERU
ještě více zefektivníme skladovací procesy. Tak jsme se do toho pustili a ve
skladu polotovarů od května využíváme
speciální počítačový software. Ten spravuje zásoby, určuje pro ně ideální skladová místa a řídí jejich pohyb dle priorit.
„Pořídili jsme čtyři nové systémové
a vícecestné vozíky řízené navigací
několik vozíkových terminálů umožňujících pohodlnou obsluhu skladu. Pracovníkům se tím zpříjemnila práce, protože
se díky novým terminálům lépe vyznají
v jednotlivých požadavcích.“ vysvětluje

Karel Mrzena, vedoucí oddělení výroby
polotovarů.
Jan Stránský, který má na starosti oddělení logistiky, si na současném systému
elektronického řízení skladu pochvaluje
jeho rychlost a přehlednost. „Teď mají
střediska jasný přehled o tom, kde a v jakém množství se položky nachází. Jejich
vychystání se zrychlilo tím, že určíme lokalitu s přesností na polici v regálu. Navíc jsme zoptimalizovali využití prostoru
a získali větší skladovací kapacitu.“
Těší nás, že se modernizace skladu zatím osvědčila a pokud to tak bude i nadále, plánujeme tento systém zavést
i v našich dalších skladech.
Pokud by vás zajímalo víc nebo byste přímo v tomto elektronicky řízeném
skladu chtěli pracovat, kontaktujte
Ing. Lenku Nožičkovou:
E: lenka.nozickova@hauser.com,
T: 388 404 315.
Nebo se podívejte, co že to přesně vyrábíme na www.hauser.cz.
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VOLEJTE 739 005 444

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

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

www.lesymestack.cz
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• 24. 6. – 15. 7. 2020, 8 – 17 hod.,
vestibul kina
Brody v Brodě – fotovýstava
• 2. 7. 2020 čtvrtek, 19 hod.,
klášterní zahrada
Th!s - koncert
vstupné: 250 Kč
• 16. 7. 2020 čtvrtek, 19 hod.,
klášterní zahrada
IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK
– dvojkoncert, vstupné: 250 Kč
• 30. 7. 2020 čtvrtek, 19 hod.,
klášterní zahrada
ESTER KOČIČKOVÁ A MOODY CAT BAND
vstupné: 250 Kč
• 21. 8. 2020 pátek, 19 hod.,
kino – Míru 250
Divadelní komedie: NA OSTRO
Hrají: Jarda Sypal, Eva Hráská, Leoš Noha,
Kateřina Kornová, Petr Vojnar
vstupné: 250 Kč
• 22. 8. 2020, sobota, 8 – 24 hod., Náměstí
SVATOBARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
Tradiční trh a jarmark řemesel s bohatým
doprovodným programem, ve kterém
si vybere celá rodina.
PŘIPRAVUJEME A PLÁNUJEME:
MARIA RAST POD HVĚZDAMI
Pozorování hvězd a povídání s hvězdářem
Změna programu vyhrazena.
Pozvánka na seminář

Letní hudební
Stezka 2020
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.

Xindl X
Andromeda
Živulenky
Naked Professors
Vesna
Bonsai č. 3
The greens
Lakomá Barka

Koncerty probíhají
od 20:00 hod. a jsou
v ceně vstupného
na Stezku korunami
stromů.

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 21. 8. 2020 do 12 hodin.

Novinky v dotacích
pro úspornou domácnost
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického
domu, solární panely, zachytávání dešťové vody – i na to můžete získat
dotaci!
Státní fond životního prostředí ČR a město Vyšší Brod Vás srdečně zvou na setkání
k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce
a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také k programu Dešťovka
zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
10. září 2020 v 17.00 hod.
Zasedací místnost Městského úřadu,
Míru 250, Vyšší Brod.

Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho
vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát. Prostor bude i
pro vaše dotazy a individuální konzultace.
Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.

