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Zpátky do školních lavic
Milí čtenáři,
v ruce držíte říjnové
číslo městského měsíčníku. Na jeho obálce nenajdete pozvánku na žádnou kulturní akci, protože ho tu
zase máme! Ten nepříjemný nouzový stav.
Nový ministr sice říká, že změn není moc,
ale samozřejmě se to dotýká ve velké míře
i kulturních akcí. Podle situace k 5. 10. jsou
povolena divadelní činoherní představení, takže POHÁDKA BUDE. Sice si nasadíme roušky, sedneme si daleko od sebe
a nebudeme zpívat, ale pohádka to bude.
A bude Větrná! LAMPIOŇÁK A STEZKU ODVAHY máme připravenou, naplánovanou,
tak ji jen ODLOŽÍME a termín včas ohlásíme! Stejně tak paní knihovnice je nucena
některé akce PŘESUNOUT např. NOC LITERATURY.
Užívejte si podzimní přírodu, kochejte
se pohledem na krásně zbarvené stromy
a zhluboka dýchejte! (prý to spolu s dobrou fyzičkou a psychickou vyrovnaností pomáhá proti viru…). 
dk

Poděkování
Jménem Základní školy a Mateřské školy
Vyšší Brod Bych ráda touto cestou
poděkovala panu Nguyen Hai Thanh,
který naší organizaci věnoval pro všechny
pracovníky celkem 50 kusů ochranných
štítů. Pomáhá tím k lepší ochraně zdraví
zaměstnanců školy i všech dětí, žáků,
rodičů a dalších osob, které se
v prostorách školy a školky setkávají.
Spolu s Vámi doufáme, že při dodržování
všech doporučených opatření se nám
podaří tuto nelehkou dobu zvládnout. 
Vanda Kotálová, ředitelka školy

Poděkování

Děkuji všem přátelům, kamarádům
a známým, kteří se přišli rozloučit
s mým drahým synem
Rosťou Žižkou.
Měl Vás rád!
Děkuji, Růžena Žižková.
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P

ro vyučující začal nový školní rok dříve, jako
vždy v srpnu, kdy mj. proběhl i zajímavý
vzdělávací seminář zaměřený na seznámení se
s vietnamskou kulturou a jejím jazykem.
V úterý 1. září pak začal pro ZŠ a MŠ Vyšší Brod
nový školní rok 2020/2021. V důsledku deštivého počasí se však obvyklé hromadné vítání
nového školního roku u altánu letos nekonalo.
A jak proběhl první školní měsíc? Opět jsme
nuceni nosit při výuce roušky a dodržovat veškerá hygienická opatření v souladu s nařízeními a doporučeními vlády. Nutno ale dodat,
že jsme se snažili a stále se snažíme o to,

aby výuka v rouškách nebyla náročnější, než je
bezpodmínečně nutné. V případě potřeby totiž
během vyučování realizujeme krátké přestávky
a snažíme se při výuce využívat i venkovní prostory, např. altán nebo školní zahradu.
Co říci závěrem? Snad jen to, aby školní rok
2020/2021 byl co možná nejnormálnější, jak
pro vyučující, tak i pro děti a jejich rodiče. Touto cestou bychom zároveň chtěli rodičům velmi poděkovat za to, že vedou své děti k zodpovědnosti a ohleduplnosti, zvláště při nošení
ochranných pomůcek. 

kb, rsch

Příspěvek na péči
T

ento příspěvek je určen osobám, které
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby
při zvládání základních životních potřeb, a to
v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.
Stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není
schopna bez cizí pomoci zvládat. Hodnotí se
schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví,
osobní aktivity a péče o domácnost.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních
služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu.
O příspěvek na péči si můžete zažádat na pobočce Úřadu práce v Českém Krumlově. Žádosti jsou také k dispozici na portálu MPSV
v sekci „Elektronické formuláře“ nebo u nás
na Odboru sociálních věcí. 

Vedoucí OSV Lenka Grbačová

Aktivizační činnost v Domě
s pečovatelskou službou
M

ěsíc září byl ve znamení podzimního
tvoření, aranžování dekorací a společenských her. Velké poděkovaní patří účastníkům
aktivizačních činností, kteří svým humorem
a dobrou náladou vždy vytvoří skvělou atmosféru. Říjen bude pro naše seniory ve znamení příprav na prodejní vánoční výstavu, která
se bude konat koncem listopadu v budově
DPS. O termínu Vás budeme včas informovat.
Přejeme všem seniorům příjemné podzimní
dny. 
Referent OSV
Lucie Kubíčková

Mezinárodní den seniorů
N

a první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Tento
svátek byl poprvé slaven 1. 10. 1991.
Zastavte se na chvilku, vzpomeňte na svoje
blízké a tento měsíc udělejte radost svým rodičům, babičkám a dědečkům. Udělejte si spolu
výjimečný den, na který budete všichni rádi
vzpomínat. Buďte součástí budování tradice
oslav svátku seniorů a podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděkování.

Letos jsme pro ně připravili první ročník oslav
svátku seniorů v DPS a v klubu pod kinem
ve Vyšším Brodě. Těšíme se na společné zážitky.
				OSV

Pečovatelkou
celých 27 let!
Děkuji, že jsem mohla pracovat 27 let
jako pečovatelka. Chtěla bych popřát všem
milým klientům mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti. Z celého srdce také
děkuji za pěkné rozloučení při odchodu
do důchodu, panu starostovi, paní tajemnici
a panu místostarostovi, pracovnicím
sociálního úřadu a kolegyním
z pečovatelské služby.
Velmi si toho vážím. 
Všem jenom to nejlepší.
Eva Jungová

Mezinárodní den
za omezení přírodních katastrof

B

yl vyhlášen OSN již v roce 1989 a od následujícího roku připomínán každou druhou
říjnovou středu až do roku 2010, kdy bylo
stanoveno datum na 12. října. Tento den by
měl vést k zamyšlení nad tím, jak člověk svým

chováním může ovlivňovat přírodní katastrofy, především změny klimatu a globální oteplování. Přírodní katastrofu můžeme definovat
jako extrémní událost, způsobenou přírodní
(přirozenou) činností, na jejíž příčinu nemá
člověk žádný vliv, ačkoli ho může mít na její
průběh. U ekosystémů již dříve člověkem narušených je průběh mnohem složitější. Problémem moderní doby a jejích katastrof je to,
že nevíme, kde již končí přirozené působení
přírodních sil a začíná vliv člověka. Dnes máme schopnosti „ běsnění “ přírodních živlů
s velkou přesností předvídat, ať už se jedná
o zemětřesení, povodně, hurikány a další. Ovšem možnosti, jak těmto katastrofám předcházet jsou dosud, doufejme že zatím, přece
jenom značně omezené… 
Odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Oznámení

M

ěstský úřad Vyšší Brod zajistil na sobotu 7. 11.
2020 přistavení kontejnerů na odpad velkoobjemový a odpad nebezpečný.
Na určeném stanovišti budou po dobu jedné hodiny
(viz. rozpis) umístěny dva kontejnery, odpad bude ukládán za přítomnosti pracovníků firmy FCC České Budějovice, s.r.o. a postupně budou dle harmonogramu převáženy na jednotlivá sběrná místa.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad nelze ukládat:
běžný komunální odpad, bioodpad, popel, elektroodpad, stavební suť, shrabky apod.
Do kontejneru na nebezpečný odpad lze přinést: autobaterie, zářivková tělesa, oleje, barvy a další drobný
chemický odpad. 
MěÚ Vyšší Brod, OŽP

Sběrná místa

Vyšší Brod

Harmonogram

1

Dřevařská u bývalé kotelny

9:00–10:00

2

Pohraniční stráže před č.p.313

9:00–10:00

3

Náměstí u fary

10:15–11:15

4

5. května u bývalého Monte

10:15–11:15

5

5. května, parkoviště u lávky

11:30–12:30

okolí
6

Studánky náves

11:30–12:30

7

Těchoraz u truhlárny

12:45–13:45

8

Kyselov

12:45–13:45

9

Lachovice náves

14:15–15:15

10

Hrudkov u bývalé prodejny

14:15–15:15
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Podpora školy a přednášky
ným mateřským jazykem a k nalezení efektivnějších výukových metod. Kurz přednášela
expertka na vietnamský jazyk a kulturu, jež
v současné době působí na Magistrátě města
Brna. Na základě zpětné vazby od učitelů si
troufám říct, že přednášky byly nápomocné
a vysvětlující. Obohacující byla průběžná diskuse s místními pedagogy, kteří sami přišli
s mnoha podnětnými nápady, na které je možné stavět v následujících měsících.

V

ážení spoluobčané, dovolte mi vás informovat o činnosti Komise pro integrace
cizinců. Aktivity Komise se naplno rozjely již
během jarní karantény, kdy jsme nechávali překládat důležité dokumenty a formuláře
do vietnamského jazyka, čímž vedeme Vietnamce k samostatnosti. Pokud je to možné,
snažíme se, aby formuláře byly dvojjazyčné.
Chceme tím, mimo jiné, dát najevo, že čeština
je důležitá.

Dále se zaměřujeme na oblast vzdělávání.
Místní pedagogický sbor je v souvislosti se
stále se zvyšujícím počtem žáků s odlišným
mateřským jazykem v nelehké situaci. I proto
se snažíme místní ZŠ a MŠ co nejvíce pomoci
a vyjít vstříc. Na sklonku srpna jsme vyslyšeli potřeby na místní ZŠ a MŠ a zorganizovali
kurz pro místní pedagogický sbor o rozdílech
mezi vietnamským a českým jazykem a kulturou. Pochopení těchto odlišností může pomoci
pedagogům v přístupu k výuce žáků s odliš-

Ve večerních hodinách jsme pro vietnamsky
mluvící občany taktéž zorganizovali kurz „Jak
se efektivně zlepšit v češtině“, který byl veden
kolegyní z Brna. Na kurzu se potvrdila pozitivní zpráva, dospělí Vietnamci mají zájem se
učit česky. Problém ovšem stále je v organizaci
a logistice. Předseda vietnamského svazu nás
požádal o pomoc s vyhledáním lektora, který
by byl ochoten ve Vyšším Brodě vést ve večerních hodinách začátečnické kurzy českého
jazyka pro místní Vietnamce. Pokud byste věděli o někom, kdo by se této úlohy ujal, ozvěte se mi na e-mailu kpic.vb@gmail.com, rád
zprostředkuji kontakt. Myslím si, že finanční
ohodnocení by nebylo špatné a Vietnamci by
se na výuku finančně složili. 
Za Komisi pro integraci cizinců,
Mgr. et Mgr. Jan Krotký

450 ml naděje
D

ovolte, abychom srdečně poděkovali p. Jaromíru Čížkovi,
strážníku vyšebrodské Městské
policie, za jeho rozhodnutí vstoupit do řad dobrovolných dárců krve. Jako mladík začal jezdit motokros a uvědomil si nebezpečí úrazů jak svých,
tak svých přátel motorkářů. A právě v té chvíli
se rozhodl, že daruje krev a odjel na svůj první odběr. Jeho příkladem byl současně i jeho
otec, který byl také mnohaletým dárcem.
J. Čížek dodnes daroval krev 90x a to činí úcty-

hodných 40,5 l krve. A rozhodně s dárcovstvím
nehodlá skončit!
I na počátku 21. století je lidská krev nenahraditelnou živou tekutinou. Proč je darování
krve tak moc prospěšné? Proč mám darovat
krev? A co musím udělat proto, abych ji mohl
darovat? A kde?
• Bez možnosti transfúze krve by mnozí z pacientů nepřežili (po těžkých úrazech, při operacích, dialyzační léčba, onkologická onemocnění…)

Správní chlapi

Š

kolní družina z Větřní navštívila v září Sbor
dobrovolných hasičů ve Vyšším Brodě.

Děti se dozvěděly, jak hasiči dokážou pomoci při požáru, povodni nebo
dopravní nehodě a viděly požární techniku, která zaujala hlavně kluky.
Kdo ví, jestli mezi nimi nevyroste budoucí hasič.
Velkou chloubou je jejich hasičské muzeum. Všechny hasiče ochraňuje
patron hasičů – Svatý Florián a děti ho tam zahlédly. Všem se výlet moc
líbil. Děkujeme našim novým kamarádům, že nás k sobě pozvali. Přejeme
jim šťastný návrat ze všech cest a ať je jejich patron vždy ochraňuje. 
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Děti a paní vychovatelky
– ZŠ a MŠ ve Větřní

•
Léky vyrobené z krve jsou nutné k léčbě
poruch krevní srážlivosti, popálenin, poruch
obranyschopnosti organismu
• Krev se uměle zatím nepodařilo vyrobit
Darovat krev může osoba
ve věku 18 – 65 let, která
splňuje zdravotní kritéria
pro dárcovství krve. Nejbližší odběrové místo je v Českých Budějovicích.   dk

O šikaně v knihovně
(Reakce ke článku „Organizační změna týkající
se městské knihovny“ – Zpravodaj září 2020 )
V textu výše uvedeného článku se k mé
osobě (Herčík) podsouvá autorkou Ditou
Kaiserovou v rozhovoru s tajemnicí V. Račákovou jakási šikana p. knihovnice na pracovišti, o které jsem se měl zmínit na veřejném zasedání. Má to být dokonce z jejich
strany chápáno v rovině mé pomluvy snad
úřadu či p. tajemnice. K tomu se musím zásadně ohradit. Slovo šikana, jak obě nesprávně citujete z mého vystoupení, jsem
vůbec na zasedání ZM nevyslovil! Ze zvukového záznamu schůze ZM je zřejmé, že jsem
přesně uvedl, cituji:
„Moje občasná přítomnost na schůzích zastupitelstva ve mně vyvolala dojem, že vždycky,

když vystoupila paní Ouředníková se svými
názory jako zastupitelka, tak měla potíže
ve svém zaměstnání.“ konec citátu. Dojem
není šikana. Slovo „potíže“ charakterizuje
mnoho ekvivalentů (slovo použito v obecné
rovině – není uvedeno jakého druhu potíže,
s kým potíže). Na druhou stranu, pokud by bylo vše jak má být, pak by přece p. Ouředníková
s tajemnicí úřadu neřešila pracovně–právní
spory jedině přes svého právního zástupce.
Z mého úhlu pohledu jednoznačně vyplývá,
že se o pomluvu z mé strany nejedná.

Vaše falešná dezinterpretace s použitím vymyšlených výrazů na stránkách listu naopak
očerňuje mé jméno u neinformované části veřejnosti, která na zasedání ZM osobně přítomna nebyla. Očividnou snahou je označit mne
visačkou šiřitele nepravd a pomluv. Zastánci
pravdy to neměli nikdy lehké, ve Vyšším Brodě
v poslední době obzvláště. Přesto jsem rád,
že spolu s dalšími cca 30 přítomnými občany
jsme na veřejné schůzi ZM společně podpořili
opoziční zastupitele při obhajobě pracovního
úvazku p. Romany Ouředníkové.

Každý občan má na veřejné schůzi právo říci svůj názor, dojem či domněnku, kterou
na veřejnosti slyšel. To je přece i záměr sdělení
a výměny názorů. Zároveň představitelé úřadu
mají ctít svobodu slova a mít snahu ve veřejné diskusi věc vysvětlit a dojít ke konsenzu.

Jako úředníci městského úřadu máte
pracovat pro občany a ne je moralizovat
a usměrňovat! 
JUDr. Rudolf Herčík

Omluva

Vážení Vyšebrodští,
mnozí jste se mě po vydání zářijového zpravodaje zeptali, proč jsem neodpověděla na otázky ve Vyšebrodském zpravodaji v článku „Organizační změna týkající se městské knihovny“.
Dovolte mi, prosím, krátké vysvětlení.
Poté, co mě oslovila paní Kaiserová se záměrem otisknutí odpovědí na šest stejných otázek pro mne a paní tajemnici, jsem souhlasila s jejich zasláním. Po přečtení mně zaslaných
otázek, jsem však usoudila, že otázky se natolik dotýkají úzkých pracovněprávních vztahů,
že je není vhodné probírat na stránkách veřejného periodika. Bohužel mé obavy se potvrdily ve chvíli, kdy jsem následně ve vydaném zpravodaji zjistila, že bychom neodpovídaly na stejné otázky. I kvůli této obavě jsem paní Kaiserové odpověděla (email ze dne
17. 8. 2020) cituji: „Po zvážení jsem se rozhodla, že se k takto položeným otázkám nebudu
ve Vyšebrodském zpravodaji vyjadřovat.“
Děkuji za pochopení. Romana Ouředníková

V

e Vyšebrodské zpravodaji č. 327 jsem
v otázkách paní Ouředníkové a paní Račákové použila slovo ŠIKANA v souvislosti s vyjádřením p. Herčíka na ZM. Slovo šikana nepoužil a já se mu tímto omlouvám.
Přesná citace jeho příspěvku zní: ,,Vy se divíte
reakci tady zejména na pravé straně, ale moje
přítomnost občasná na schůzích ve mně vyvolala dojem, že vždycky když vystoupila paní
Ouředníková se svými názory jako zastupitelka, tak měla potíže ve svém zaměstnání, takže
já to dále prostě rozvádět nebudu, ať si každý
udělá svůj vlastní úsudek. To je všechno, co
k tomu můžu říct a proto je kvůli tomu taková
vášnivá diskuze, protože je tam určitá nespravedlnost.‘‘ 
dk

Nový duchovní ve farnosti Vyšší Brod
N

a konci března 2020 byl pater Zdeněk Prokeš odvolán z funkce duchovního v římskokatolické farnosti Vyšší Brod. Klíče od kostelů,
které spravoval, předal v pátek 25. 9. 2020 Mons. ThLic. Davidu Henzlovi, generálnímu vikáři českobudějovické diecéze. P. Prokeš dostal
od diecézního biskupa Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D. několik nabídek k bydlení, ale nepřijal je s tím, že by si rád našel bydlení sám,
a proto zatím dočasně zůstává na faře ve Vyšším Brodě. Není však již správcem farnosti.
Dočasným duchovním správcem byl ustanoven Mons. David Henzl. Na něj se, prosím, obracejte ve věcech majetkových i duchovních.
Kontaktní telefon: 776 138 222, mail: gvikar@bcb.cz
Pravidelné mše probíhají v kostele sv. Bartoloměje ve Vyšším Brodě vždy v neděli v 8:00 hod.
a v Loučovicích ve filiálním kostele sv. Oldřicha vždy v neděli v 9:45 hod. 
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Poločas současné koalice starosty
Z

ačnu tím, že jsem se šel projít k naší mateřské školce. Ptáte se proč? No přeci proto,
neboť loni v květnu se náš drahý, zoufalý starosta dušoval, že do roka může stát nový pavilon školky (tím se také oháněl před sedmi lety,
kdy nastupoval můj vnuk do školky). Možná by
nový pavilon mohl stát, ovšem to by musel tuto myšlenku zrealizovat člověk na svém místě.
Rozšíření školky se samozřejmě nekonalo, část
dětí je stále v zoufalé dětské skupině a ostatní
děti vozí rodiče do školek prozíravějších starostů v okolí. Byla zde možnost přesunu ZUŠ
a školku rozšířit o uvolněné prostory. Nebyl
to ovšem nápad našeho drahého starosty,
a proto se plánuje zabrat část zahrady na zcela
zbytečnou stavbu. Toto řešení přístavby pana
starosty a spol. bude sice 10x dražší než návrh
opozice, ale vždyť peníze z rozpočtu nikoho nepálí. Vlastně vždyť starosta má bohaté
zkušenosti s takovýmto čerpáním rozpočtu.
Původně rozpočtová výstavba smuteční síně
(také nápad současné opozice) byla plánována v ceně 6mil Kč, vyšla bratru na 16 milionů.
Divíte se, proč píšu drahý starosta? Dnešní starosta za svoji působnost na městském
úřadě (dodnes 14 let) obdržel částku 11 mil.
Kč z našich daní jako výplatu. Výsledek jeho práce za 11mil. jsou tedy dvě předražené
stavby, pokus o zrušení knihovny a chaos kam
se podíváš. A dále, zřejmě z důvodu rozkvětu
Vyššího Brodu, aby bylo líp, jsme již dva roky
svědky experimentu doplnění vedení města
o osobnost jakéhosi pracovníka pod názvem

místostarosta. Nemohu tohoto člověka nějak
hodnotit, neboť za dva roky jeho působení
na úřadě je za ním vidět pouze několik článků
ve zpravodaji, případně sestavení programu
jednání zastupitelstva (pokud to je ovšem jeho
práce). Pracovní náplň, za kterou měsíčně pobírá z našich daní 50.000 Kč by středně nadaná
sekretářka zvládla za dvě hodiny i s obědem.
Dovolím si tudíž konstatovat, že se za tuto
částku na úřadě zcela regulérně fláká. Dovolím
si těmto dvěma pánům připomenout, že jsou
placení z našich daní, tedy těch firem, které
zde mají sídlo, a tudíž mají právo (daňoví poplatníci ve městě) jejich práci hodnotit. Ano,
jste placeni z daní i těch švadlen a kadeřnic,
které jste si dovolili den po skončení Corona
krize honit a šikanovat za nezaplacenou ceduli
na ulici. Náš drahý starosta ovšem ve své funkci rozhodně nezahálí. Dokázal například velmi razantně odmítnout „nehoráznou“ nabídku
krajské nemocnice na převzetí areálu bývalé
léčebny Hrudkov. Co tím tento ekonomický
genius sledoval? I úplný ekonomický negramot, by takovouto nabídku neodmítl. Proč
to náš drahý starosta odmítl, neví zřejmě ani
on sám a pokud ví, jsou to samé výmluvy, výmluvy a výmluvy. Samozřejmě, proč nezískat
padesát bytů do vlastnictví obce a k tomu jako
prémii další objekty a pozemky!!! Daleko lepší
je zřejmě zahustit současnou panelovou výstavbu dalším domem. Nemáte kde parkovat?
Bude ještě hůř!! Dnešní koalice na radnici má
právě poločas.

Dovolím si navrhnout dnešní koalici dvě řešení
na druhou polovinu volebního období. Buďto
zvolte ze svého středu jiného starostu (myslím, že hůř už tuto funkci nemůže nikdo z vás
vykonávat), nebo pošlete tyto, pro nás dva nejdražší pracanty, do karantény. Obec tím ušetří
mzdové náklady a oni nebudou městu působit
další škody. Za měsíční odměnu 50 až 60 tisíc
korun musí manager v soukromém sektoru
předvést o 100% přesvědčivější výkon a invenci, než předvádí toto vedení. V soukromé firmě
by svým „pracovním nasazením“ vydrželi určitě pouze do prvního oběda. Osobně se za tyto
dva funkcionáře, kteří dostanou z našich daní
za 4 leté volební období 6mil Kč na výplatní
pásce a jejich jedinou invencí je výměna autobusových zastávek, upřímně stydím. Jiný svůj
nápad neměli. Vyšší Brod nechávají propadat
se do bezvýznamnosti. Dovolím si připomenout, že z ekonomického hlediska je PRÁCE
„cílevědomá činnost člověka, která vytváří nové hodnoty (statky a služby)“, v jejich případě
jde jen a jen o obdržení vlastního platu.

Vážený pane Hanzlíčku,
naprosto souhlasím, občané mají právo hodnotit práci vedení města, ať už jsou podnikatelé nebo zaměstnanci. Za správné považuji
i informace o odměnách členů vedení města.
V dnešní době je to věc veřejná, není problém
si na internetu najít hrubé odměny uvolněných členů zastupitelstva. A protože jsou veřejné, považuji vaše obhroublé upozorňování
pouze za pokus poštvávat lidi proti sobě, nic
víc. Do takové debaty se nenechám zatáhnout. Nejsem věcí nebo ubohou laboratorní
krysou, na které někdo provádí experiment.
Jsem člověk v dané politické funkci. Jedná se
o politické rozhodnutí, a to bude zúčtováno
ve volbách. A bude za námi vidět kus práce, to
vám garantuji.

připomněl, že během té doby jste byl součástí úzkého vedení obce, osm let členem
rady. Tehdy vznikla pouhá studie, podle které
nic přestavit nemůžete. Nikdo nerozhodl ani
o vytvoření projektové dokumentace, aby se
přestavby mohly rozjet. Jen se mluvilo, jak je
možné, koho a kam přestěhovat, nic víc. Překvapuje mě, že takový lídr a vizionář, který ví
vše lépe, nic neprosadil, i když jste byl osm let
v koalici. O tom, kolik by co stálo, bych chtěl
mít také vaši jistotu. Přístavba školky bude
a bude i s dotací. Proto se vyplatilo vyčkat,
právě nyní se otevírá program, který nám může přinést několikamilionovou dotaci. Jediné,
co mě u přístavby mrzí je, že její podstatná
část bude stát na „úžasném“ prvku pro děti –
na betonové cestě, která zahradu protíná. Díky
přístavbě ale konečně bude možné zrušit výjimky o počtu dětí, kdy je v každé třídě o čtyři
více, než má být a školka bude mít dobré zázemí. Až se odstěhuje i ZUŠ, mateřská nebude
mít žádný problém s kapacitou a bude mít
spoustu možností k využití různých prostor.

daného roku. Proto byla do rozpočtu dána jen
část celkových nákladů, bylo jasné, že se síň
v daném roce nedostaví. Dále, nabídku na převzetí areálu Hrudkov nemohl nikdo odmítnout, žádná oficiální nepadla. Zastupitelstvo
kraje nic takového neschválilo. Ostatně je to
jasné i v návaznosti na veřejná vyjádření paní
hejtmanky, která o Hrudkově mluvila jako o rodinném stříbře, a dalších našich jednáních se
zástupci kraje, která potvrdila, že nikdo nechce
areál nyní předávat a už vůbec ne zadarmo..
Jen pro zajímavost, před lety kraj nabídnul
městu areál za 1 Kč a rada města, které jste byl
součástí, to zamítla. K bytovému domu. Bude
stát na místě, kde již stát měl, jak byla původně
nová zástavba v ulici PS plánována a pozemek
byl připraven pro základovou desku čtvrtého
domu. Vše v souladu s územním plánem a pro
jednoduchost napojení na sítě. Rozšíření parkovišť řešíme včetně systému parkování, nyní
už i přímo s občany. Další zajímavost – rada
v minulém období, které jste byl členem, určila
dva pozemky vhodné pro výstavbu bytovky.
Určila dva – ten, na kterém bude dům stát,
a ještě jeden přímo ve středu sídliště, když
jsme u toho zahušťování.

O ubohé dětské skupině jděte vyprávět do očí
všem, kteří strávili čas zajišťováním povolení
a tříleté dotace na její provoz i všem zaměstnankyním, které se v ní starají o děti. A určitě se obraťte i na dobrovolníky, kteří ve svém
volném čase pomáhali s přípravou samotných
prostor, a na rodiče, kterým pomohla. Zřízení
dětské skupiny je za léta jediným skutečným
opatřením, které rozšířilo kapacity předškolního vzdělávání. Nic jiného reálného se neudělalo. O možnosti stěhování ZUŠky z prostor
školky se léta jen mluvilo. Dovolte, abych vám
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Smuteční síň, Hrudkov, bytový dům, stále
stejná písnička. Opakujete se. Do rozpočtu
schválilo bývalé zastupitelstvo na stavbu síně
skutečně 6 mil., a vy víte proč. Stavba mohla
začít až po schválení nového územního plánu a bylo jasné, že se tak stane až v průběhu

Dnešní starosta může směle aspirovat
i s místostarostou na titul nejdražší, ale také nejzbytečnější starosta a místostarosta
ve funkci. 
Dr. Jindřich Hanzlíček

Osm let jste byl součástí koalice pod vedením
současného starosty a byl jste i jeden z těch,
kteří jej do funkce navrhovali a pak na usta-

vujících schůzích schválili. Buď jste musel osm
let neskutečně trpět nebo došlo k náhlému
prozření anebo jste prostě chtěl být v radě
města bez ohledu na to, kdo je starostou. Mě
nepřesvědčíte sílou hlasu ani obhroublostí nebo překrucováním faktů. A už vůbec ne podáváním trestních oznámení, mezi kterými byly
i takové nesmysly, že u rady města je podezření na organizovaný zločin. Nevím, jestli jste je
podával, ale rozhodně jste o podáních věděl,
jelikož jste o všech informoval celou opozici.

Víte co, už si kvůli tomu připadám jako v mateřské školce. Možná by v budoucí přístavbě
mohla probíhat i jednání zastupitelstva. Jedno
se vám ale musí nechat, držíte aspoň jedno
slovo. Na ustavující schůzi zastupitelstva jste
mluvil za celou tzv. opozici a řekl, že nikdo
z vás nehodlá během celých čtyř let nijak spolupracovat. Jen ten způsob zdá se mi poněkud
nešťastným. 
Jan Straka

Vážený pane Hanzlíčku,
vzhledem k tomu, že od Vás můžeme očekávat cokoliv jen ne pravdivé informace, chci zareagovat pouze na jednu část z vašeho příspěvku. Na ostatní věci jsem již reagoval několikrát
a ztrácet čas s polopravdami déle nebudu.
Výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků stanovuje „Nařízení vlády
ČR“.
Údaje, které uvádíte ve svém příspěvku, jsou zavádějící a vedená snahou prohlubovat napětí
jak v samotném zastupitelstvu města, tak i mezi občany. Stačilo jen zajít na finanční odbor,
kde byste obdržel relevantní informace a ne ty, které uvádíte a od skutečnosti se liší v řádech milionů korun. Za celou dobu výkonu funkce jsem neobdržel mimo částky uvedené
ve zmíněném nařízení ani 1 Kč navíc. Ale přece Vám nejde o to, podávat pravdivé informace, ale vnášet nenávist a osočování mezi politické oponenty. Příště můžete vyčítat odměny
úředníkům, zdravotníkům, učitelům nebo policistům, kteří jsou placeni také „z Vaších daní“.
Ing. Milan Zálešák
starosta

Přehled získaných dotací
v roce 2020

I

v roce 2020 se podařilo městu Vyšší Brod získat dotace a příspěvky na podporu různých
akcí a činností.

Na počátku roku jsme získali z Operačního
programu zaměstnanosti na činnost naší dětské skupiny dotaci, která může po dobu tří let
dosáhnout výše až 3,347.735,40 Kč. Skutečná
výše dotace bude vycházet z obsazenosti dětské skupiny. Velkou pomoc pro nás představují příspěvky na činnosti v městských lesích,
kde jsem letos zatím obdrželi 4,070.000 Kč.
Tyto jednotlivé dotace jsme obdrželi z kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictvím
Jihočeského kraje a jsou určeny na náhradu
škody z nahodilé těžby, na výsadbu a výchovu porostu či na asanaci jehličnatého dříví.
Podobně „průtočnou dotaci“ přes Jihočeský
kraj, ale tentokrát od Ministerstva práce a sociálních věcí jsme obdrželi na pečovatelskou
službu ve výši 1,393.000 Kč. Na sociální práci a zvýšené riziko nákazy Covidem_19 jsme
získali 363.344 Kč. Od Ministerstva pro místní
rozvoj máme rozhodnutí o přidělení dotace
na zateplení panelového domu č.p. 263 ve výši 2,226.389 Kč. Na opravu kulturních památek
se nám podařilo od Ministerstva kultury získat z Programu regenerace příspěvek ve výši
1,345.000 Kč a kromě toho ještě dotaci ve výši
81.000 Kč na opravu dalších zastavení křížové
cesty na Maria Rast.

Jako každoročně nám na další akce přispěl
přímo Jihočeský kraj. Z Programu obnovy
venkova jsme získali dotaci na opravu místní
komunikace v místní části Studánky ve výši
190.000 Kč. V rámci této akce byla provedena
pokládka asfaltového povrchu, včetně výměny
zastaralých odvodňovacích prvků. Dále nám
Kraj pomohl vybavit zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů ochrannými a věcnými prostředky, a to přispěním 38.000 Kč na nákup motorové pily, zásahových obleků a rukavic. Nakonec na pořádání společenských
akcí v rámci Kulturního léta Vyšší Brod jsme
od Jihočeského kraje obdrželi dotaci ve výši
25.000 Kč a od ČEZ 15.000 Kč na Rozsvícení vánočního stromečku.

Informace
z úřadu
N

a základě dvou vyhlášených výběrových
řízení doplnily náš pracovní kolektiv nové
pracovnice. Na místo pracovnice podatelny
byla výběrovou komisí jako nejvhodnější uchazečka vybrána paní Alena Krobová, která nastoupila na pracovní místo v srpnu 2020. Také
na základě vyhodnocení výběrové komise nastoupila na místo technického pracovníka na
odbor vedlejšího hospodářství 1.9. 2020 Ing.
Kateřina Svobodová. Našim novým kolegyním
přejeme mnoho pracovních úspěchů.
Dne 21. 9.2020 jsme se naopak loučili s naší
dlouholetou pracovnicí p. Evou Jungovou, pracovnicí pečovatelské služby. Paní Eva Jungová
byla u samého počátku vzniku pečovatelské
služby ve městě Vyšší Brod. Na místo pečovatelky nastoupila v roce 1994 ještě jako zaměstnankyně Okresního úřadu Český Krumlov.
Mnozí z Vás si jistě ještě pamatujete paní Evu
Jungová s károu, jak rozváží nákupy a obědy
pro první klienty pečovatelské služby. Od té
doby se mnohé v poskytování pečovatelské
služby u nás změnilo, postavil se pečovatelský
dům, počet klientů se výrazně zvýšil, rozšířily
se druhy poskytovaných služeb a zajistili jsme
pečovatelskou službu i v okolních obcích. Co
se ale určitě po celou tu dobu nezměnilo, byl
vřelý a lidský přístup paní Evy Jungové ke klientům pečovatelské služby. Paní Eva Jungová
byla vždy spolehlivou pracovnicí a že se městu
podařilo za uplynulé období poskytovat pečovatelskou službu na velmi dobré úrovni, je i její
zásluhou a patří íi za to naše velké poděkování.

Všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě žádostí, na vlastní realizace dotovaných
akcí a na následném vyúčtování dotace, moc
děkuji. Bez jejich vlastní aktivity a ochoty udělat něco nad rámec svých běžných povinností,
bychom tak úspěšní nebyli. 
V životě paní Evy Jungové nastává nová kapitola, ve které se bude moci naplno věnovat svým
koníčkům, jako je například cestování. K tomu
jí přejeme mnoho osobní pohody, a hlavně
pevné zdraví. 
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ
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Stavba hřiště ve Studánkách začne z jara
H

řiště na Studánkách má již po novém stavebním řízení, které proběhlo na základě
odvolání, zelenou a může se stavět. V průběhu
příštího roku bude nové místo pro setkávání
obyvatel této místní části hotové.
Na konci léta získalo město stavební povolení
ke stavbě víceúčelového hřiště ve Studánkách.
A zároveň také informaci z Ministerstva pro
místní rozvoj, že získalo na jeho realizaci dotaci z Programu obnovy venkova 1,9 milionu.
Do programu bylo hřiště vybráno z tzv. zásobníku projektů. Město žádalo o dotaci na tento
projekt už v loňském roce, kdy byla žádost
přijata a zaevidována, ale díky množství žá-

Zprávy z rady
Tepelné hospodářství
Město řešilo v průběhu posledních měsíců
budoucnost tepelného hospodářství, tzn. jakým způsobem bude zajišťovat dodávky tepla
a TUV do bytových domů, které má ve vlastnictví, a svým dalším odběratelům, mezi které
patří i společenství vlastníků jednotek a další
subjekty. Objevovaly se různé fámy, naznačující, že město se hodlá tepelného hospodářství takzvaně zbavit a přenést odpovědnost
na jednotlivé majitele domů. Naopak, snažili
jsme se o to, aby došlo ke konsolidaci kotelny,
stavu tepelných rozvodů a nadále mohli provozovat centrální zdroj tepla. Bereme v potaz
také ten fakt, že jednotlivá SVJ buď již investovala, nebo se chystají na investice do zateplení
domů. Díky čemuž jsme si vědomi, že nyní
většina ze společenství nemůže řešit další vel-
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dostí skončila pod čarou. Letos ale MMR tento projekt na základě loňské žádosti podpoří.
S informací o obdržení dotace a ministerstvo
zároveň žádalo žádalo dodání veškerých podkladů nejpozději do konce září, včetně již proběhlé veřejné zakázky a podepsané smlouvy
na realizaci.
Bylo tedy nutné ve velmi krátkém časovém
úseku zadministrovat veškeré potřebné procesy od vypracování přesného položkového rozpočtu až po výběr dodavatele. Ve výběrovém
řízení bylo osloveno pět společností, z nichž
se jedna omluvila z kapacitních důvodů, jedna
vůbec nereflektovala na výzvu a tři společnos-

ké investice např. do budování jednotlivých
kotelen ve vlastním objektu.
Pro řešení budoucnosti tepelného hospodářství a lepšího nastavení provozu bylo na stole
několik variant. Rada města rozhodla, po pečlivé konzultaci s odborníky, jít konzervativní
cestou částečné revitalizace rozvodů a nutných
opatření v samotné kotelně, a to tak aby nedošlo k žádnému výraznému ovlivnění ceny
tepla. Odborná firma provedla i revizi tepelných rozvodů a na jejím základě by v nejbližší
době mělo dojít k opatřením, která povedou
ke zlepšení provozu a následně během dalšího
období k jejich částečné revitalizace s ohledem
na nejproblémovější úseky. Není to ale samozřejmě otázka týdne, je nutné jít postupně krok
po kroku.
Lávka na opatské stezce
Stav lávky u Wolfgangových vodopádů není
dobrý. Jedná se o velmi frekventovanou stezku,

ti podaly nabídku. Vítězem výběrového řízení
na základě nejlepší nabídky je místní firma
POstavPO.
Se stavbou hřiště začne město v březnu příštího roku a náklady na realizaci budou dle
vysoutěžené ceny 3,2 milionu korun včetně
DPH. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách zadání a udělali vše proto,
aby bylo vše včas předáno na ministerstvo
a dotaci jsme skutečně mohli čerpat. Termíny
byly v tomto případě skutečně velmi napjaté
a bylo nutné řešit věci i nad rámec pracovní
doby a náplně.

Jan Straka
místostarosta

a proto jsme jednali s jejím majitelem Lesy ČR.
Dle informací nemají v současné době Lesy
prostředky na opravy těchto prvků. Varianta,
která se nabízela, byl převod lávky do majetku města, jak bylo předběžně projednáno se
Střediskem Loučovice, jenž mělo tuto lávku
ve správě. Krajské vedení ale mělo na řešení jiný
názor. Nabízeli jsme možnost převodu nebo
i možnost souhlasu se základní opravou lávky,
aby byla připravena na sezónu. Na krajském
ředitelství ale bylo rozhodnuto, že lávku převádět nebudou a byla odepsána z majetku Lesů
ČR. Po opětovném kontaktování ředitelství, kdy
jsme znovu nabídli možnost vzetí do majetku,
například formou daru, jsme byli informování,
že byl dán pokyn k odstranění lávky. Řešení dále hledáme. Je možné, že lávka skutečně bude
Lesy ČR stržena. Poté by město zadalo výstavbu
nové lávky. Znovu ale budeme se státním podnikem jednat. 

Jan Straka
místostarosta

Komunitní plánování revitalizace sídliště
Ve čtvrtek 24. září pozvalo město obyvatele sídliště na společné setkání, na kterém se začala řešit revitalizace veřejných
prostor mezi bytovými domy. Přibližně
padesátka obyvatel, která na pozvání
reflektovala, tak mohla vyjádřit svůj názor na budoucí podobu bezprostředního
okolí svého bydliště.
„Jedním z mých cílů je více zapojovat obyvatele města do rozhodování a téma revitalizace
veřejných prostranství sídliště se k tomu přímo
nabízí. Je to skvělá příležitost k tomu, aby se
lidé aktivně zapojili a tvořili jsme takový projekt společně. Jsem moc rád, že téhle možnosti
využili,“ říká místostarosta Jan Straka.

Lidé se mohli vyjádřit k tomu, jak by si představovali úpravu prostranství jak v bezprostřední
blízkosti domu, ve kterém žijí, tak v ostatních
částech sídliště. Využívali k tomu mapy, do kterých umisťovali pomocí piktogramů různé prvky - parkoviště, zeleň, prvky pro děti, lavičky a další typy posezení, prvky komunitních
zahrádek, anebo také kontejnery. Mohli se
vyjádřit i písemně, co dalšího chtějí řešit. Byl
připraven i „stůl mladých“, u kterého své priority pro sídliště mohli vyjádřit teenageři.
„S průběhem tohoto komunitního plánování
nám velmi pomohly dámy z Místní akční skupiny Rozkvět, jejímž je město členem. Má to
i velkou výhodu pro budoucnost, jelikož po-

mocí MAS můžeme získávat i zdroje financování na budoucí úpravy. Je tedy skvělé, že jsou
u zrodu projektu od samého začátku“, dodává
Straka.
Nyní proběhne vyhodnocení celého komunitního plánování i včetně dotazníkového šetření
k parkovacím místům a následně bude vytvořen plán realizace. Bude se jednat o postupné
kroky a je nutné s nimi počítat i do budoucích
rozpočtů. S první etapou revitalizace sídliště
chce město začít již v příštím roce. Jak uvedla
Marta Krejčíčková, koordinátorka MA21, prezentace návrhů výsledného řešení proběhne
během října. 

redakce
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Soubor usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného v mimořádném termínu dne 21. 7. 2020
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2020.15.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu pí Vandu Kotálovou a p. Jindřicha Hanzlíčka a zapisovatelku pí Ditu Kaiserovou.
Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Hanzlíček, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu ZM dne 21.
7. 2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijal o u s n e s e n í č. 2020.15.2.1.,
2020.15.2.2., 2020.15.2.3.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
doplnění programu jednání ZM o bod č. 6 Návrh
na koupi pozemku p.č. 785/3 v k.ú.
Hrudkov
II. schvaluje
doplnění programu jednání ZM o bod č. 7 Snížení
pracovního úvazku knihovnice
III. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM dne
21. 7. 2020
Hlasování o doplnění bodu č. 6:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
Nové hlasování o přidání bodu č. 7:
PRO: Straka, Kulík, Zálešák, Hanzlíček, Jaroš, Jarošová, Čížek, Marek, Franc
PROTI: Voráčková ZDRŽEL SE: Kotálová NEHLASOVAL: 0
Nové hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Hanzlíček, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM a RM
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 16. 6. 2020 a RM
ze dne 10. 6. a 24. 6. 2020

K bodu č. 4 Žádost o prodloužení termínu
začátku stavby - ZTV
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2020.15.4.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, znění a uzavření dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě ze dne 2. 1. 2019, uzavřené mezi kupujícím a městem Vyšší Brod, IČO 246191, Míru 250,
382 73 Vyšší Brod.
Hlasování o schválení dodatku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Hanzlíček, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Výsledky kontroly výkonu samostatné
působnosti
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2020.15.5.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u města Vyššího Brodu Ministerstvem vnitra ČR.
II. schvaluje
návrh opatření k nápravě zjištěného nedostatku.
III. pověřuje
tajemnici úřadu zveřejněním informace o jednání
ZM včetně návrhu opatření k nápravě a podáním zprávy o odstranění a prevenci nedostatku
na MV ČR.

Hlasování o koupi a pověření:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Hanzlíček, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2020.15.8.1.:
zastupitelstvo města
ukládá
kontrolnímu výboru provést kontrolu zadání
procesně-personálního auditu MěÚ Vyšší Brod.
Hlasování o uložení úkolu KV:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Hanzlíček, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
K bodu č. 7 Zkrácení úvazku knihovny
Hlasování o doporučení zachování 1,0 úvazku
pro knihovnu:
PRO: Kulík, Hanzlíček, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Franc
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 

Hlasování o návrhu opatření a pověření:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Hanzlíček, Čížek, Jaroš, Jarošová, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Bc. Jan Straka
místostarosta

K bodu č. 6 Návrh na koupi pozemku
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2020.15.6.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
koupi pozemku p. č. 785/3 v k. ú. Hrudkov o
velikosti 2 603 m2 za celkovou částku 130.000 Kč
II. pověřuje
pí Dagmar Poláčkovou zpracováním návrhu kupní smlouvy na koupi pozemku.

Ing. Milan Zálešák
starosta

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

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
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Vítání občánků vs. opatření

P

oprvé v tomto roce zastupitelka města
Vanda Kotálová přivítala v sobotu 19. září
2020 nově narozené občánky Vyššího Brodu.
Z důvodů mimořádných opatření v souvislosti
s onemocněním COVID-19 jsme tuto slavnost,
která byla na jaře zrušena, přesunuli do venkovních prostor, a to do altánku ve školní zahradě. Potěšilo nás, s jakým nadšením tuto
variantu rodiče přijali. Počasí, i když bylo trochu chladno, nám naštěstí přálo a sluníčko se
na nás smálo.
Vítání se zúčastnilo celkem jedenáct dětí, šest
chlapců (Viktor, Matyáš, Benjamín, Tobiáš, Jakub a Václav) a pět dívek (Karolína, Emma,
Adéla Josephina, Jasmína a Marie). Program
zpestřily básničkami a písničkami děti ze základní školy, zastoupily tak dětičky z mateřinky, a bylo to velice milé a krásné vystoupení.

Ráda bych také poděkovala všem kolegům,
kteří se na přípravě podíleli, bylo to tentokrát
se stěhováním a výzdobou trochu náročnější.
Zároveň děkuji základní škole, že nám umožnila zrealizovat slavnost v jejich altánku. Podle
ohlasu zúčastněných se tato improvizovaná
akce zdařila.
Pokud nám to situace dovolí, rádi bychom
uskutečnili příští vítání dětí na jaře v roce 2021.
Rodiče nově narozených dětí dostanou včas
pozvánku nebo se mohou přihlásit na matrice Městského úřadu ve Vyšším Brodě. Těšíme
na setkání s Vámi v novém roce a přejeme nejen malým občánkům hodně zdraví a pohody. 
Radka Francová, matrikářka
foto: Petr Odložil

placená inzerce

Řádková inzerce
• Prodám pozemek 2.568 m2 ve Vyšším
Brodě, u lesa, v klidné lokalitě s výhledem
na klášter a okolí. Na pozemku je dřevěná
chata na patkách, vlastní vrt, zavedená elektřina. Jedná se o oplocenou zahradu s okrasnými dřevinami a s možností stavět. Cena je
3,200.000 Kč. ladislavazajickova@seznam.cz
• Koupím domek, byt i před opravou nebo
pozemek s výhledem tel. 603 442 474
• Prodám byt ve Vyšším Brodě, ul. Míru 262,
velikost: 2+1 60m2 + sklep. Možnost zařízení
hypotečního úvěru se splátkou 9.000 Kč/m.
Do konce roku se neplatí daň z nabití nemovitosti. Cena bytu: 2,200.000 Kč. Kontakt:
606 524 159.
• Koupím garsonku – byt 1+1 ve Vyšším
Brodě. Tel : 607 843 885
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Čtenářský koutek
Dieckmann Sandra – Pes, který spolkl svět
Zvířata žijí pohromadě v údolí, sice v míru, ale
ne tak docela spolu… dokud se jednoho dne
neobjeví pes.
Isernová Susanna – Myška a sedm postýlek
Myška se každé ráno budí v jiné postýlce. Proč
nemůže usnout ve své vlastní postýlce?
pro starší:
Kinney Jeff – Deník báječného kamaráda
Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už
dobře znáte. Teď nadešel čas, abyste nahlédli
do jeho osobního deníčku a přečetli si něco
přímo od něj.
Vážení čtenáři,
vítám Vás u říjnových knižních novinek.
Sice nestihneme Velký knižní čtvrtek (knihy
vydané k 15. 10.), ale z jeho nabídky se určitě objeví knihy v listopadových novinkách.
Nicméně několik zajímavostí můžeme nabídnout i nyní.

R. Ouředníková
leporela pro nejmenší:
Co se děje v hmyzích obydlích?
Staveniště už jde spát
Zvířátka v lese
Počítání oveček
komiksy pro děti:
Yakari a králík Nanabozo
Yakari a bobří hráz
Yakari a bílý bizon
Bob a Bobek
Rackomix
Jasmína – lovkyně záhad
Super spellword sága
pohádky:
Laňka David – Albert, Norbert a nemocný svět
Umíte si představit, co by se stalo, kdyby všichni čerti onemocněli? Právě takovou situaci
musí vyřešit malý čertík Norbert.
Kahoun Jiří - Medvídek Popo
V jedné divoké bambusové zahrádce žije malé
černobílé stvoření. Má oči, uši, čumáček, pusu,
hlavu, čtyři pracky a babičku. Medvídek má na
ni spoustu otázek a babička má naštěstí spoustu pandí trpělivosti.
Stančík Petr – Jezevec Chrujda zakládá pěvecký sbor
Zimní radovánky a klid zimního spánku v lese
Habřinci narušilo hejno netopejrů. Svou kapelou Big Bat Beat halasí na celý les!
Scheffler Ursela – Motýlí pošta
Příběh o odcházení a vzpomínání.
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Lachapelle Jannick – Rošťáci z pravěku
Představte si, že v jeskyni za školou najdete
dvě spící pravěké děti. Jak by to vypadalo, kdybyste si je vzali domů?
Smolíková Klára – Vynálezce Alva 3
Do třetice míří za dětmi věčně rozcuchaný kluk
Alva se svými jedinečnými vynálezy!
Pitkänen Pasi – Strašidelná cesta
Setkáváme s Maikki, jejími sourozenci a kamarádem Grahem. Maikki putuje do podzemního
světa a cesta ji zavede až do země bubáků.
Gaiman Neil – Koralina
Den poté, co se nastěhovali do nového domu,
se Koralina vydala na průzkum.
Hlavinková Lucie – Sesterstvo
Bára, Míša, Ela a kouzelná kočka Fabiola – to je
Sesterstvo!
Bjork Samuel – Zmizení perlového náhrdelníku
Kdo ukradl vzácný perlový náhrdelník? Vyšetřování se rozbíhá na plné obrátky!
George Jean – Julie z Vlčí smečky
Když se Mijax v městečku přestane cítit bezpečně, uteče do tundry. Zanedlouho ale pochopí, že se v aljašské divočině ztratila, že si
neumí zajistit obživu a že ani netuší, kterým
směrem leží cíl její cesty.
Pearson Mary – Zrádné srdce
V zajetí barbarského krále mají Lia a Rafe jen
malou šanci na útěk. Jejich jedinou nadějí je
spoléhat na to, že král bude příliš ohromen jejím darem, než aby je popravil.
Zvěřová Lucie – Slzy jsou jen pro holky
Sedmnáctiletý Louis nikdy nebyl vzorné dítě,
od té doby, co je opustil otec, se rozhodl, že si
bude užívat života plnými doušky. Jenže jeho
rodina to nehodlala nechat jen tak, a proto se
všichni přestěhovali na Floridu.

Collins Suzanne – Balada o ptácích a hadech
Hunger Games se vracejí! Poznejte minulost
Coriolanuse Snowa.
pro dospělé:
Christie Agatha – Smysluplná vražda
Kutscher Volker – První padlí
Růžové pondělí 1933: Gereon Rath je v Kolíně
na karnevalu a slaví, jak se patří. Další ráno pro
něj začíná pořádnou kocovinou, nesprávnou
ženou v posteli a telefonátem z policejního
prezídia.
Atkinson Kate – Něco za něco
I obyčejná nudná fronta na vstupenky se může
změnit v drama, když se kousek od vás rozhodne jeden řidič vyřídit si účty s jiným pomocí
baseballové pálky.
Fielding Joy – Na špatném místě
Čtyři ženy se rozhodnou zkusit štěstí na online
seznamce. Stáhnou si aplikaci a doufají, že s její
pomocí konečně najdou lásku. Takové seznamování má ale svá rizika.
Mcdonnell Caimh – Muž bez tváře
Paul Mulchrone je průměrný, ničím nevynikající mladý muž z irského Dublinu, jenž se – částečně v důsledku těžkého dětství – prokousává
životem doslova ze dne na den. Nemá pořádnou práci, partnerku ani světlou budoucnost.
Jenže…
Forsyth Frederick – Liška
Nejnovější hit od legendy špionážní prózy Fredericka Forsytha a důkaz, že ani po letech neztratil nic ze svého spisovatelského umu!
Lenz Siegfried – Přeběhlík
Román otevírá téma dezerce, v Německu
po druhé světové válce do značné míry tabuizované.
Meyrink Gustav – Mistr Leonhard
Povídky jednoho z velkých pražských německých autorů mají společné rysy: mystičnost,
vyznávání okultních věd, tajemno, břitký vtip
a satirickou nadsázku.
Machen Arthur – Temnota nepomíjí
Nový výbor z příběhů velškého vizionáře, který věřil, že „hmota je ve skutečnosti příšernější
než duch“, přináší 13 dosud českému milovníkovi imaginativního hororu neznámých povídek.
Hůlová Petra – Zlodějka mýho táty
V novém románu Petry Hůlové Zlodějka mýho
táty nesnáší desetiletý Miky střídavou péči,
nové sourozence a mobilové dny macechy, co
podle Mikyho jemu a jeho bráchům ukradla
tátu.
Ferrante Elena – Prolhaný život dospělých
Giovanna, která prochází zásadní proměnou
během dospívání, vzpomíná, jaký zničující vliv
na ni měla otcova slova, jež zaslechla ve dvanácti letech.

Katapla Jakuba – Zuzanin dech
Co všechno udrží člověka při životě.
See Lisa – Čajová dívka z Kolibříkové ulice
Zanikající svět tradičního života horského etnika Akhů v drsné a odlehlé části jihozápadní
Číny při hranicích s Barmou vytváří barvitou
kulisu románového příběhu.
Joukhadar Zeyn – Mapa soli a hvězd
Léto 2011: Núr právě ztratila otce, který prohrál zápas s rakovinou. Její matka, která se živí
ručním malováním neobvyklých, originálních
map, se rozhodne, že se s Núr a jejími sestrami
přestěhují z New Yorku zpět do Sýrie.
Lamballe Marie – Maják na útesech
Susanne žije s novým přítelem spokojený studentský život v Paříži, připravuje se na závěrečné zkoušky, ale vše se náhle změní.
Cranston Jonathan – Zvěrolékař na cestách
Autor si ve svých třiceti letech už stihl vybudovat praxi na britském venkově a zároveň
procestovat kus světa od africké džungle, přes
východní Asii až po Nový Zéland.

Vaněček Jan – Humoresky
pro zajímavost:
Kolářová Ivana – Československé četnictvo
a policie ve sporu o Těšínsko

Knižní tipy:

Pulkrábek Jaroslav – Šumavská toulání:
Slzy stožecké madony
Jaroslav Pulkrábek nás v další knize z cyklu Šumavská toulání zavede na Volarsko. Budeme
poznávat kraj kolem hory Stožec s poutní kaplí,
navštívíme Volary, Soumarský Most, České Žleby, Želnavu a mnohá další místa.
Kovařík Petr – Naše studánky
Místopis – pověsti – legendy.
Zgustová Monika – Oblečené k tanci na sněhu
Kniha Oblečené k tanci na sněhu zachycuje autentická svědectví devíti „silných, vnímavých
a statečných“ žen, které se dostaly do spárů
jednoho z nejděsivějších totalitních režimů lidských dějin, a přece se nezlomily a dokázaly se
vrátit do alespoň zčásti normálního života.
Carbol Pavel – Poslední dny Jana Masaryka
Ve vzpomínkách Jaromíra Smutného. 

Týden knihoven
2020
5. – 11. října
1. 10. – 31. 10. / RANDE NASLEPO
Budete mít odvahu dát si rande s knihou? / knihovna
1. 10. – 31. 10. / ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO
S životem a dílem J. A. Komenského nás blíže seznámí
výstava připravená Národním pedagogickým muzeem
a knihovnou J. A. Komenského v Praze. / knihovna
5. 10. – 9. 10. / TÝDEN KNIHOVEN
Dny otevřených dveří. / knihovna
7. 10. v 19 hod. / NOC LITERATURY
Literárně hudební podvečer. / Restaurace U Candrů
20. 10. v 18 hod. / PO STOPÁCH ARCHEOLOGICKÝCH
PAMÁTEK ČESKOKRUMLOVSKA
Vítkův kámen a Hausberk u Perneku / Klub pod kinem
23. 10. v 9:30 hod. / MRŇATA V POHYBU
Cvičení s Terezkou Sučíkovou pro registrované. /
knihovna
27. 10. v 18 hod./ ŘÍJNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou. / knihovna
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Pohled (do) minulosti

Jak jsme si na tomto místě již několikrát řekli, město a klášter Vyšší Brod byly po více jak
šest staletí stavebně zcela odděleny. Tento
stav nám ještě velmi dobře dokumentuje první obrázek, výřez z pohlednice vydané v roce
1908. Mezi městem s klášterem se rozkládají
polnosti bez jakékoliv zástavby. Téměř uprostřed snímku je patrné stromořadí, kterým je
současná ulice Míru. A té se také při dnešním
povídání budeme věnovat. Její předchůdkyní
byla cesta vedoucí na rozhraní pozemků zhruba od někdejšího klášterního špitálu (dnes čp.
122 – majitel Realit Hypo Servis, s.r.o.) k zadním hospodářským stavením klášterního hostince (dnes čp. 82, hotel Panský dům – majitel
Šádek Břetislav). V této podobě je zachycena
i na mapě Stabilního katastru z roku 1826.
V roce 1859 dochází k vytyčení a výstavbě
nové silnice z Dolního Dvořiště přes Vyšší
Brod, Loučovice a Přední Výtoň do Frymburku. Ve Vyšším Brodě je vyprojektováno,
že tato zcela nová komunikace protne náměstí
v místě domů čp. 27 a 28 na východní straně
a v místě domů čp. 81 a 82 na západní straně
a odtud povede dále v trase zmíněné cesty. Silnice je vystavěna, avšak k vlastnímu prolomení
náměstí na západní straně dochází patrně až
v roce 1868, kdy je dům čp. 82 zbořen a vysta-
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věn nově tak, že jeho delší strana je orientována do nově vzniklé ulice. Ještě před koncem
devatenáctého století muselo být také zcela
nově vysázeno lipové stromořadí, jak nám
dokládají jiné snímky z období těsně po roce
1900. Ulice nese i svůj první název – Herrenstrasse (Panská ulice),
Na druhém snímku, výřezu z pohlednice
z roku 1903, vidíme její počáteční úsek. Výrazný bílý štít vlevo je konec hotelu Panský
dům čp. 82. Vpravo od středu jsou v zákrytu vila čp. 150 Ing. Franze Karla (dnes Česká
pošta) a vila čp. 164 Heinricha Roedla (dnes
Město Vyšší Brod – nové zdravotní středisko).
Umístění obou vil postavených první v roce
1871 a druhá kolem roku 1890 dokládá, že
se v budoucnu bude jednat o prestižní ulici. Za pozornost na snímku ještě stojí malá
stavba z roku 1878, dnes zaniklé zahradní restaurace (kuželníku) v zahradě hotelu Panský
dům (A) a rovněž zaniklá stavba zahradní restaurace pana Domaschko z roku 1878 (B) vlevo od vily čp. 150 Ing. F. Karla. Tuto zahradní
restauraci nahradila v roce 1934 dřevostavba
sálu katolického spolku. Někteří vyšebrodští občané ji pamatují z poválečné doby
jako loutkovou scénu tzv. „Vajíčkárnu“. Sešlá
dřevostavba byla odstraněna v souvislosti

s výstavbou kulturního domu. Nad zahradní
restaurací pana Domaschko je možné vidět
i původní umístění kamenné kapličky (C),
která dnes stojí pod smrky mezi panelovými
domy čp. 263 a 263. Všechna hospodářská
stavení (stodoly), která jsou kolem kapličky
a směrem zpět až k hotelu Panský dům čp. 82,
zanikla v roce 1964 kvůli plánované výstavbě
jednotlivých etap panelových domů. Vpravo
od Roedlovy vily čp. 164 se rozprostírala rozsáhlá okrasná zahrada nebo spíše parčík (D).
Ta zanikla v roce 1968, kdy byla na jejím místě
postavena čtyřbytovka čp. 256.
Další výstavba kolem Panské ulice začala
významněji vznikat až ve dvacátých letech
20. století, kdy se rázem stává výstavnou
hlavní ulicí města. Nejprve jsou to vily čp. 176
(r. 1910 – dnes Hronková Alena) a čp.178 (r.
1912 – dnes Valoušek Bronislav) a pak hlavně
v krátkém rozmezí deseti let vily čp. 187 (r.
1924 – dnes Do Toan Thang – bar Archa), čp.
190 (r. 1922 – dnes Pham Dinh Thanh), čp. 200
(r. 1927 – dnes Město Vyšší Brod), čp. 202 (r.
1928 – dnes Le Thi Kim Vinh), čp. 212 (r. 1930
– dnes SJM Pěnčík Michal a Penchik Jenifer)
a čp. 223 (po r. 1931 – dnes SJM Petr a Agnieszka Katarzyna Hudec). Z veřejných budov to
je v roce 1925 – 1926 stavba české menšinové

školy čp. 194 (dnes Město Vyšší Brod) a v roce
1927 – 1928 budovy klášterní mateřské školky
čp. 201 (dnes Město Vyšší Brod). Význam ulice
zdůraznila její výdlažba žulovými kostkami,
která proběhla spolu s náměstím v roce 1933.
V této podobě nám Panskou ulici zachycují
zbývající dva snímky.
Po druhé světové válce dostala Panská ulice
v souvislosti s poválečnou euforií nový název
– Stalinova třída. Název jí vydržel až do roku
1962, kdy byl změněn na Třída Míru. Bez onoho dovětku „Třída“, známe ulici Míru i v současnosti. Důležitost ulice v poválečné době
nadále roste. Jednak je to umístěním kulturního domu, stavěného v letech 1958 – 1965,
na který navazuje novostavba Místního národního výboru – radnice, dokončená r. 1972.
Před ním vzniká centrální zastávka místních
i dálkových autobusových spojů. Volná místa
podél ulice jsou využita pro výstavbu nového
ředitelství Lesního závodu Vyšší Brod čp. 302
(r. 1977) a nákupního střediska Jednota čp.
334, stavěné v letech 1979– 1983. To mnozí
z Vyšebrodských znají pod široce vžitým názvem Buc, který je údajně zkratkou hanlivého
pojmenování nedobře vedené stavby jako
„bordel u cesty“.
Všechny zveřejněné snímky najdete na webových stránkách www.vyssibrod-historicky.cz 



Jiří Anderle

OKNO ROKU 2020
Milí pěstitelé, stále pokračuje motivační soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu Okno roku,
a to ve čtyřech kategoriích: OKNO – BALKÓN – ZAHRADA – PROVOZOVNA roku 2020. V každé
kategorii budou vyhlášena první tři místa – vítěz obdrží 1.500 Kč, druhý v pořadí 1.000 Kč
a třetí 500 Kč. Samostatně bude letos opět vyhodnocena TOP květinová, zahradní výzdoba 2020
za nejlepší celkový dojem s ohodnocením 2.000 Kč. Hodnocena bude nejen estetická stránka,
ale i originalita nápadů v jednotlivých kategoriích.
Přejeme všem již tradičním, ale i novým účastníkům soutěže, hodně štěstí v pracovním úsilí
a v náročné péči o živou krásu nejen pro své potěšení, ale i k radosti nás všech!
Vyhodnocení soutěže proběhne ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 16 hod. v historické radnici. 
Členové hodnotitelské komise
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Spokojení účastníci
V

e čtvrtek jsme se sešli u autobusu, který nás dovezl na Lipno. Stáli
jsme na Lipně u přístavu výletní lodi a překvapeně sledovali, co se
děje uvnitř. Na prostřené stoly přinášela obsluha něco dobrého! Až když
bylo pohoštění na stole, mohli jsme na loď. Usadili jsme se a pochvalovali
občerstvení. Hrál nám k němu neúnavný harmonikář a protože nepršelo,
mohli jsme i na palubu a rozhlíželi se po okolí. Cesta příjemně uběhla
a při zpáteční cestě si kolem mne výlet pochvalovalo tolik lidí, že jsem
se rozhodla: Někdo vám to říci musí! Udělali jste nám opravdu radost!

Podzimní výšlap s úsměvem také začínal v autobusu, který nás dovezl
na silničku mezi krásně upravenými domky u hranic. Počasí bylo ideální na procházku podzimní přírodou, na místo zvané Bombardiště jsme
došli asi za dvě hodiny. Tam nás čekalo pohoštění, které překonalo naše
představy. Také tento výlet přinesl radost všem účastníkům a já děkuji
těm, kdo vše připravili. Těším se na další výlet! Věřím, že se ještě na podzim nějaký vydaří. 

Marie Faldynová
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Sezóna Dravých saní

B

yl to boj. Všichni víte, jaké nástrahy nám všem tento rok nachystal.
Na počátku jara jsme ani nedoufali, že si letos alespoň zatrénujeme.
Přeci jen jsme ale v květnu mohli na vodu a v červnu dokonce na první
závody. Náš předsezónní kalendář se ale sesypal jako domeček z karet.
Řada závodů, na kterých jsme měli bojovat o medaile, byla zrušena.
I přes tato úskalí jsme nejprve poměřili síly na závodech v Třeboni, kde
jsme byli sice více smáčené deštěm, než vodou z rybníka, ale i tak jsme
domů přivezli stříbro z 200 m a zlato z 1 km. Zato v Českých Budějovicích
nám sluníčko přálo až přespříliš, a přesto (nebo právě proto) jsme získali
zlato v obou závodech!
Ovšem na Lipně, v rámci každoročního srpnového Sportfestu, se vymyslela nová, pro diváky možná atraktivnější verze závodu. Což o to, závod
na netradiční vzdálenost 500 m by ještě ušel (mimochodem jsme opět
skončili první a celkově z 24 posádek na skvělém 7. místě!!!). Koneckonců ani štafetový běh na 10 km nás nerozhodil. Do poslední chvíle se ani
nevědělo, jak daleko a jakým způsobem se vlastně poběží. První infor-

mace dokonce byla, že se poběží jen necelý kilometr a může nás běžet
16 (tím pádem na každou z nás čekal úsek cca 60 m, to přeci zvládneme).
Jenže chvíli před startem nám konečně organizátoři sdělili, že tuto trať
neuběhneme jen jednou, ale 16x!!! Aha, s tím jsme tedy nepočítali. Co
teď? Zazněl výstřel a první z nás ubíhala jako o život celé jedno štafetové kolo. Mezitím jsme zaimprovizovali, po rychlé poradě se rozestavěli
na celou trať po 70 metrech a štafetový závod nakonec zvládli mezi nejlepšími (sami si jistě dovedete představit ty všemožné pády, karamboly,
vyvrknuté kotníky a odřeniny). A aby toho nebylo málo, čekal nás ještě
další boj. Tentokrát závod s hromadným startem čtyř lodí se třemi obrátkami kolem bójek na 500 m. Kdo tohle vymyslel? Každému bylo jasné, že
kdo bude v nejkratší dráze, má předem vyhráno. A taky že jo. Jakmile
zazněl start, čtyři vyrovnané týmy vyrazili společně k první bójce, kde
se strhla bitka o vedení a kde jsme se mlátili pádly hlava nehlava. Více
šlo o holé zdraví než o regulérní závod. Ze souše to možná vypadalo
atraktivně, ale věřte mi, v lodi to žádná sranda nebyla. Když nám loď
před námi na poslední obrátce málem sundala bubenici z bubnu, byla
ve mně malá dušička…
Zato v Horní Cerekvi byla organizace skvělá. Jelikož se závodilo v mělkých vodách Zámeckého rybníku, vymýšleli jsme taktiku, jak na to. Zda
jet v plném počtu o síle dvaceti pádel, nebo loď odlehčit o dvě a tím sice
ubrat na výkonu, ale zároveň na hmotnosti lodi. Zvolili jsme risk a šli
do boje pouze v osmnácti. Risk ale často nebývá jen ziskem, chybějící síla dvou pádlujících byla znát, ale i tak jsme získali bronz! Kromě denních
závodů si ale v Cerekvi nachystali třešničku na dortu v podobě nočního
závodu! Každá loď i dráhy na rybníce osvětlené, ohně na břehu plápolající a početní diváci očekávající atraktivní souboje pod září hvězd. A když
poté příď naší dračí lodě jako první a tudíž nejrychlejší ze všech prolétla
cílem pod vybuchujícím ohňostrojem, vítězství bylo naše! A mimochodem, pokud chcete zahlédnout putovní pohár Půlnočního draka, kterého jsme si přivezli do Vyššího Brodu, stačí zajít do lékárny… 
Za tým Lucie Jarošová

Lodivod Dunajský a jiné příhody
K

dyž se sejde parta dětí a vedoucích, aby strávila 11 dní na louce
uprostřed lesů, není o dobrodružství nouze. Nejinak tomu bylo
i s naší partou. Za inspiraci nám sloužil příběh od Julese Verna, Lodivod Dunajský. Lodivod nás provázel celým táborem. Postupně nám
odhaloval svá tajemství, kterých nebylo málo. Propluli jsme s ním celou
Dunaj od pramenů, až k Černému moři a procestovali několikero zemí.
Byli jsme pronásledováni bandity, vězněni na lodi i na souši, zdolali jsme
bouři a zachraňovali princeznu. Překonávali jsme temný les, vyprahlou
zem i rozbouřené vody řeky. Lovili jsme ryby, vařili jsme si na ohni, připravovali dřevo, stavěli vory, vyráběli vlajky a trička, šplhali po lanech,
stříleli, vyřezávali a hráli různé hry. Děti pomáhali nejen při stavění tábora, ale i při jeho bourání. Již se těšíme na další rok, doufáme na stejném
místě a s novým příběhem.
Využili jsme také krásných zářijových dní k výletům. První výprava nás
přivedla do korun stromů. V lanovém centru si prvolezci vyzkoušeli horní (základní) trasu. Zkušenější se vydali na trasu s největším množstvím
překážek. Kromě sjezdů přes propast či jezírko, je čekaly mosty, kladiny, sítě a další pestré překážky, které prověřily sílu, hbitost a obratnost
lezců. Na lanech se spoléháte nejen na svůj sedák, ale i na parťáka, se
kterým se navzájem jistíte, kontrolujete, povzbuzujete a pomáháte si.
Lana už otestovala nejedno přátelství. Na závěr jsme si dali trasu s 11
„tarzanovskými“ sjezdy. A pak už následovalo zasloužené občerstvení.
Druhá výprava nás zavedla na nově založenou kešku, která představuje
naši hlídku a oblasti, kterými se zabýváme. Protože je trasa delší, vzali

jsme si kola a vyrazili. Cestou nás čekalo mnoho
luštění a hledání v terénu. Nakonec jsme vše
zvládli a rozlouskli poslední souřadnice, které
nás dovedly k finální krabičce. Cestou jsme si
užívali nádherných výhledů, pozorovali hmyz
a vzácné rostliny. V kopcích na Lipenským jezerem je stále krásně. 
za 14. Přední hlídku Royal Rangers p.s.
Tůmová Veronika
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Stolní tenisté budou dohrávat minulou sezónu
ještě v té nadcházející
reagující pořadatele. Začátek nového ročníku
se se konal, kde jinde, než ve Vyšším Brodě.
Pátého a šestého září se zde utkali v sobotu
mladší žáci, v neděli pak dorostenci. Vyšebrodští se turnajů na domácí půdě zhostili se ctí
tak, jak se na špičkový klub sluší a patří. Všichni
mladší žáci si po svých slibných výkonech pověsili některou z medailí. A pozor!!! Péťa Štěpán hned dvě.

P

ingpongáři zahájili novou sezónu 2020/21
tradičně v Praze začátkem září. Zdravý rozum zvítězil a tak se přes neskutečná hygienická a organizační přece jen začalo hrát na celostátní úrovni.
Měření teploty před vstupem do haly, neustálá dezinfekce rukou, označení účastníků
páskou na zápěstí, roušky trenérů, dezinfekce
stolů i míčků, to bude nejspíš obvyklý obrázek stolnětenisových turnajů v nejbližších
měsících.
První republikový turnaj však dopadl celkem
dobře, vzhledem k neúčasti jihočeských dorostenek. Ty se nakonec rozhodly, že do Prahy na republiku nepojedou. V hysterických
časech, co teď panují, jim však nelze vyčíst
ani popel. A tak si jedinou medaili z B turnaje a postup do áčka si přivezla jedenáctiletá Tereza Chaloupková. Poprvé na republice a hned medaile. To se zatím povedlo jen
dnes už slávou ověnčené Andree Meškánové.

Kamil Kuchta nezklamal a s přehledem si udržel účast v A turnaji. To starší žákyně Andy Petrů s Aničkou Jarošovou, přišly o medaile jen
podivnou shodou okolností. Obě hrály své zápasy ve stejný čas. V kvalifikačních skupinách
to moc nevadilo protože v nich dominovaly,
neprohrály ani jeden zápas a pak se dostaly až
do čtvrtfinále. Anička Jarošová začala hrát svůj
zápas o něco dřív a měla vše báječně rozjeté.
Pak ale nastoupila k zápasu i Andy a od začátku potřebovala přítomnost kauče. Od stolu
kde hrála Petrů, bylo zdálky vidět, jak Anička
promarňuje své tři mečboly a nakonec prohrává svůj již vyhraný zápas. A když se Andy
nechala dost školácky zaskočit Trůněčkovou
z Hradce Králové, kterou mimochodem Anička
ve skupině hravě přehrála, nezbylo nic jiného,
než si sbalit věci a odjet bez medaile.
Nicméně mladí stolní tenisté Jihočeského kraje po vynucené pauze svoji sezónu dohráli.
Většina zbylých turnajů byla dohrána ve Vyšším Brodě, protože bylo nutné najít pružně

Dorostenec Kamil Kuchta se úředně do Vyššího
Brodu vrátil z TTC Ostrava 2016 teprve nedávno a tak se mohl po roce konečně prosadit mezi Jihočechy. Celkově druhé místo mu hodně
slušelo. Prvních pět dorostenek v kraji je na prvoligové soupisce Vyššího Brodu. Podle toho
také vypadala elitní šestičlenná skupina, kde
si to holky rozdaly systémem každá s každou.
To, co bylo ve velké tělocvičně ten den k vidění
nejspíš ještě Jižní Čechy v kategorii dorostenek
neviděly. V turnaji neskutečné úrovně všem
vypálila rybník patnáctiletá Aneta Dubravcová.
Teprve za ní skončily další hvězdy: Meškánová,
Nečasová, Petrů a Tereza Novotná. Šárka Procházková již dosáhla plnoletosti a tak se dorosteneckých turnajů už zúčastňovat nemůže
a zůstala jí jen první liga žen.
Mládežnická sezóna běží, liga začíná v sobotu
třetího října a hned týden na to pojede Meškánová s Nečasovou do Havířova na odložené
Mistrovství České republiky dorostu za rok
2019/20. Svoje odložená MČR odehrají starší
žáci v listopadu a mladší v prosinci. Zmatek
nad zmatek. Na druhé straně však Česká asociace stolního tenisu nechce mládež o vrcholné
turnaje připravit. Vše bude ale hodně zkreslené. Vždyť se podívejme jen na výsledky dorostenek z Vyššího Brodu, kde nejlepší formu má
Dubravcová a ta do Havířova vůbec nepojede,
protože zde nemá právo startu. 
p.m.

Závod v Písku

V

neděli 20. 9. 2020 jsme odjeli na druhý ročník závodu, který pořádá SKI KLUB
Písek na motokárové trati.

Poslední závody v této sezoně jsme jeli za krásného slunného dopoledne s touhou
zisku nejlepšího umístění. Na této velice přehledné trati závodníci absolvovali čtyři
kola a dva nejlepší časy se sečetly do celkového výsledku.
Umístění našich svěřenců dle své kategorie:
Michaela Nosková 1. místo, Matyáš Velfl 2. místo, Pech Jiří 1. místo, Lenka Modrová
1. místo, Jaromír Nosek 6. místo.
Děkuji všem našim mladým sportovcům a jejich rodičům za podporu v uplynulé
Jaromír Nosek
sezóné 19/20.  
Ski team MoNo
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CILA cup 2020 – Vyšší Brod
V

e dnech 29.–30.8. jsme organizovali první
závody v inline alpine slalomu ve Vyšším
Brodě.
Naší premiéru v poháru si nenechali ujít závodníci z celé naší republiky, Slovenska, Polska
a jeden závodník přijel až z Itálie. Pro závodníky jsme podle jejich slov připravili výborný kopec, splňující veškerá kritéria závodních tratí.
Počasí si s námi pořádně hrálo. V sobotu při
tréninku nás potrápilo deštěm, ale jako pořadatelé jsme zabojovali a připravili regulérní
podmínky na první i druhé kolo, které se od-

jelo za suchých podmínek. Po vyhlášení jsme
všichni společně poseděli, probrali tréninkovou a závodní taktiku a nakonec nás déšť vyhnal soustředit se na druhý závodní den.
V neděli se na nás ihned od rána počasí mračilo. I tak se první kolo stihlo odzávodit na suchu. Ihned po dojetí posledního závodníka
se spustil déšť, který nás provázel celé druhé
kolo. I přes nepřízeň počasí se druhým kolem
většina závodníku probila bez větších obtíží.

šich závodníků z Vyššího Brodu.
Rád bych poděkoval Městu Vyšší Brod za možnost uspořádání závodů a zajištění akce Městskou policií, p. Kulíkovi za zdravotní dozor
a všem dalším kamarádům a přátelům, bez
kterých by taková akce zorganizovat nešla.
Hozenou rukavicí je pro Nás to, že nám bylo
navrhnuto zde pořádat mistrovství ČR v termínu 11. – 12. 2021. 

Sečteno a podtrženo byl to vydařený závodní
víkend doplněný úspěchy i zkušenostmi na-

Jaromír Nosek
Ski team MoNo z.s.

Mistrovství České Republiky – Vysoká Pec
O

víkendu 12. – 13. 9. 2020 uspořádal Lyžařský klub Jirkov Mistrovství České republiky a otevřené závody Českého poháru v inline
alpine slalomu CILA CUP 2020 tentokrát ve Vysoké Peci.

Účast závodníků opět přesahovala hranice České Republiky. Přestože
se zde závody již v minulosti konaly, pro nás to bylo premiérové setkání s obávanou zatáčkou na trati. Premiéru na této trati měl obří slalom.
Ale i ten se setkal s kladnou odezvou. Počasí nám přálo, všechny tři
závody – slalom, kombinační a obří slalom se jely za krásného slunečného počasí. A ani organizátoři nezklamali a zvládli vše na jedničku.
Na této náročné trati si naše děti vybojovaly cenné medaile, ale i respekt ostatních závodníků.
Představuji Mistry ČR:
ve slalomu kategorii předžáci – Michaela Nosková, mladší žáci – Matyáš Velfl, obří slalom předžáci – Michaela Nosková. 


Jaromír Nosek
Ski team MoNo
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

STŘEDISKO LOUČOVICE

Kvalita A:
cena bez dopravy z OM
cena včetně dopravy

440,-Kč/m3 (282,- Kč/prm)
603,-Kč/m3 (387,- Kč/prm)

Kvalita B:
cena bez dopravy z OM
cena včetně dopravy

350,-Kč/m3 (224,-Kč/prm)
505,-Kč/m3 (323,-Kč/prm)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Podmínkou pro zajištění dopravy je minimální odběr 26 m3 (40 prm).

Kontakt: Jan Hryzák (7:00 – 15:30h) GSM 725 627 943, jan.hryzak@lesycr.cz

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

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

www.lesymestack.cz
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HAUSER podporuje základní školy
Základní škola Kaplice, Školní jde s dobou a čím dál více se zaměřuje na informační
technologie a informační gramotnost. Pandemie Covid-19 s sebou letos navíc přinesla
ještě větší tlak na zavádění elektronických prvků výuky, což jsme se
v HAUSERu rozhodli podpořit!
Tato škola s kapacitou až 500 žáků se koncentruje
zejména na výuku jazyků, IT a sportu. Disponuje dvěmi
jazykovými učebnami, dílnou, kuchyňkou, různými
odbornými učebnami včetně učebny výtvarné výchovy.
Velká sportovní hala a lehkoatletický areál umožňuje
žákům se kvalitně rozvíjet i v oblasti sportu. Zároveň
škola poskytuje služby družiny až pro 90 dětí a o výuku
se zde stará 31 kvalifikovaných pedagogů.
Po

zavedení

elektronické

žákovské

knížky

a spolupráce se „Školou Online“ v loňském roce, chce
teď přejít i k používání elektronických třídních knih.
Zatímco

elektronické

žákovské

mohou

učitelé

vyplňovat na svém notebooku klidně z domova nebo
z kabinetu, pro elektronické třídnice je nezbytné mít
v každé třídě k dispozici vždy jeden počítač.
Ve firmě HAUSER jsme se tedy rozhodli darovat škole 25 stolních počítačů, ušetřit jí tak nějaké finanční prostředky
a podpořit tím i vzdělávání v regionu. „Naše škola stále usilovně pracuje na modernizaci výpočetní techniky,
snažíme se využívat i různé granty a projekty. Proto jsme uvítali nabídku firmy HAUSER, která nám poskytla tento
dar. Jelikož máme 19 tříd, ušetří nám mnoho finančních prostředků.“ říká o spolupráci ředitel školy, pan Petr Pavel.
Během prvního pololetí školního roku 2020/21 škola připraví prostor,
nábytek a software pro 19 počítačů, které umístí do učeben s cílem
od druhého pololetí na nich již plně využívat elektronické třídní knihy.
Dalších 6 počítačů nahradí nevyhovující techniku v kabinetech učitelů.
Při předání počítačů v úterý 8. září 2020 jednatel společnosti pan Pavel
Mrzena popřál škole hodně úspěchů s implementací nového systému
elektronických třídnic a s ředitelem školy panem Petrem Pavlem se shodli
na tom, že se těší na pokračování vzájemné
spolupráce v budoucnu i v jiných oblastech.
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NABÍDKA PRÁCE
Supermarket COOP
Lipno nad Vltavou, Slupečná
• Prodavač/ka, pokladní
• Zástupce vedoucí/ho
NABÍZÍME

PRŮMĚRNÁ MZDA

• Týden dovolené navíc

Zástupce vedoucí/ho až

• Stravenky

31.000 Kč

• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na cestu do práce
• Mimořádná mzda na dovolenou a Vánoce

Prodavač/ka, pokladní až

• Smlouva na dobu neurčitou
• Možnost podnikové rekreace

25.000 Kč

Více informací na:
603 426 062, holy@jednotakaplice.cz
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www.jednotakaplice.cz
www.jednotakaplice.cz

kulturní program říjen
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• 1. – 31. 10. 2020, Městská knihovna
RANDE NASLEPO
Budete mít odvahu dát si rande s knihou?
• 1. – 31. 10. 2020, Městská knihovna
ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO
S životem a dílem J. A. Komenského nám blíže seznámí výstava připravená Národním pedagogickým
muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.
• 5. – 9. 10. 2020, Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
Dny otevřených dveří.
• 7. 10. 2020 středa, 19 hod., Restaurace U Candrů
NOC LITERATURY
Literárně hudební podvečer.
• 8. 10. 2020 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
Pravidelné setkání vyšebrodských seniorů, tentokrát
oslava Mezinárodního dne seniorů
• 13. 10. 2020 úterý, 17 hod., Kino
VĚTRNÁ POHÁDKA
Teátr Pavla Šmída
Vstupné 50 Kč / osoba
• 15. 10. 2020 čtvrtek, 16 hod., Historická radnice
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OKNO ROKU 2020
• 16. 10. 2020 pátek, 18:30 hod.,Infocentrum
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STEZKA ODVAHY
V 18:30 start Lampionového průvodu od Infocentra.
Průvod projde městem až na louku u býv. motokrosu. Odtud Stezka odvahy.
Občerstvení bude připraveno a ohně na buřtíky
zajistí SDH Vyšší Brod. Ve 21:00 ohňostroj (v případě
dobrého počasí).

Sporťáček
Sportovní kroužek, který nabízí sportovní aktivity
ne jen pro děti…
•
•
•
•
•

Kolektivní hry tělocvična / hřiště
Výlety po okolí
In-line kroužek
Travní lyžování
Lyžování

Přidat se můžete kdykoliv na tel.: 724 290 598

• 20. 10. 2020 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
PO STOPÁCH ARCHEOLOGICKÝCH
PAMÁTEK ČESKOKRUMLOVSKA
Vítkův kámen a Hausberk u Perneku

J. Nosek

• 23. 10. 2020 pátek, 9:30 hod.,
Městská knihovna
MRŇATA V POHYBU
Cvičení s Terezou Sučíkovou pro registrované.
• 24. 10. 2020 sobota, 10 hod., Náměstí – park
XI. KROKUSIÁDA
Pojďme opět společně vysadit krokusy
do městského parku!
S sebou: vlastní krokusy – pokud máte, motyčka,
kyblík na substrát, rukavice a hlavně dobrá nálada
a celá rodina.
• 27. 10. 2020 úterý, 18 hod., Městská knihovna
ŘÍJNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení spojené s výtvarnou dílnou.
www.ivyssibrod.cz
facebook: vyssibrod
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 23. 10. 2020 do 12 hodin.

XI. Krokusiáda
Nevíte co se sobotním dopolednem?
Pojďte s námi zkrášlit park a zasaďte si svůj
krokus pro jarní potěchu oka i duše.
Rádi bychom Vás pozvali na „krokusování“
v sobotu 24. října 2020
ČAS:
v 10:00 hod
SRAZ:
v městském parku
SEBOU: malý kyblíček na substrát,
motyčku, rukavice, dobrou náladu,
kamaráda nebo celou rodinu
ZAJIŠTĚNO BUDE: cibulky krokusů, substrát
a drobné občerstvení
Těšíme se na Vás!

