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Aktivizační činnost
v Domě s pečovatelskou službou

Milí čtenáři,
podzim se překlopil
do svého posledního měsíce, listí padá
a všude vládne oranžová barva. A protože
je tu zase ten podivný
nouzový stav, nesmí se konat žádné kulturní akce, nesmí se ani do hospody, nesmíme se spolu ani vídat, užívejme si rodiny!
A k tomu si můžeme upéct chléb z typických podzimních plodů – dýní.

M

ěsíc říjen byl ve znamení přípravy na vánoční výstavu, která by se měla konat
koncem listopadu. V souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu a přijetím krizových opatření
jsme byli nuceni přerušit dočasně aktivizační
činnost v DPS. Pokud situace dovolí budeme
se snažit výstavu realizovat.

Dále bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli vytvořit krásnou
podzimní výzdobu okolo DPS. Darované dýně
byly velkou ozdobou a našim seniorům udělaly velkou radost. Přejeme všem seniorům
hodně zdraví a doufáme, že se v plné síle zase
společně sejdeme u tvoření. 
Referent OSV
Lucie Kubíčková

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Obě dvě skupiny přivítal pan starosta Ing. Milan Zálešák a vedoucí OSV Mgr. Lenka Grbačová. K tanci a poslechu hrála harmonika pana
Baštáře a pana Hryzáka. K oslavám se také
přidal celý tým Pečovatelské služby Vyšší Brod.
Každý host si odnesl hezký dárek od Města,
a ještě milou maličkost od dětí ze 3. třídy ZŠ.
Zábava se povedla, a proto bychom chtěli
zavést každoroční tradici oslavy tohoto svátku.
Dýňový chléb
400 g dýně nakrájíme na kostky, uvaříme
doměkka, slijeme, rozmixujeme a necháme
vychladnout. V míse promícháme 200 g bílé mouky, 200g celozrnné špaldové mouky,
½ sáčku sušeného droždí (asi 5g), sůl, dýňová semínka, 3 lžíce olivového olej, zchladlé dýňové pyré a 100 –150ml vlažné vody.
Zaděláme pružné těsto, které necháme
v teple asi hodinu kynout. Těsto prohněteme a přemístíme do vymaštěné formy,
posypeme dýňovými semínky a necháme
ještě 15 min kynout. Pečeme na 180°C asi
40 min.
Pěkný podzim! 
dk

L

etos jsme pro naše seniory z DPS připravili
první ročník oslav svátku Mezinárodního
dne seniorů v klubovně DPS. Z bezpečnostních důvodů jsme byli nuceni rozdělit naše
hosty na dvě skupiny, a to od 14.00 a od 16.00.

Vedoucí OSV Lenka Grbačová

Donáška oběda, nákup potravin a léků
pro překonání období karantény
M
ěsto Vyšší Brod nabízí donášku oběda
ze školní jídelny, nákup základních potravin a léků pro své občany, kteří mají nařízenou
domácí karanténu.
Služba je určena pro osoby, které nemají žádnou možnost, jak si obstarat teplou stavu, základní potraviny a léky, a jsou obyvatelé města
Vyšší Brod nebo místních částí a zároveň se
nacházejí v nařízené domácí karanténě v rámci opatření k šíření koronaviru COVID-19.
Nákup základních potravin a léků je v maximální hodnotě jednoho nákupu 500 Kč. Nákup
bude hrazen z městského rozpočtu a po skončení karantény bude částka za nákup/nákupy
uhrazena žadatelem zpět městu Vyšší Brod.
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O týden později, tedy 8.10.2020 se měla konat
tato oslava pro naše seniory z celého Vyššího
Brodu. Plány nám bohužel překazilo vyhlášení
nouzového stavu. Pevně doufáme, že se tato
oslava uskuteční v náhradním termínu, o kterém vás budeme včas informovat. 

Služba bude realizována Pečovatelskou službou města v době od 7:00 – 15:30 hodin. Objednávat je možné prostřednictvím tel. čísla:
380 746 613 nebo 723 063 949. Uskutečněný hovor bude zpracován a brán za závaznou
objednávku.
Místo a způsob dodání základních potravin
a léků se stanoví po domluvě. Vyžadované
informace: jméno, příjmení, telefon, adresa
doručení a termín ukončení karantény.
Prosíme Vás o dodržování všech postupů
nařízené karantény! 
Společně to zvládneme!
Za OSV a PS
Mgr. Lenka Grbačová
Vedoucí odboru

Odstraňování nepojízdných vozů.
Blýská se na lepší časy?
V

boji s odstavenými nepojízdnými auty
dostaly obce zelenou. Novelou zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která
nabyla účinnosti 30.4.2020, jsme získali nové
zákonné zmocnění, jak s odstraňováním nepojízdných aut a vraků postupovat.
Až do poslední novelizace mohlo mít odstavené vozidlo propadlou technickou kontrolu
i několik let, ale vrak to ze zákona nebyl. Jen
těžko se prokazovalo, že se jednalo o vrak.
Nyní ale obce dostaly důležitý nástroj, mohou
totiž činit kroky k odstranění vozidla nejenom
v případech, kdy vozidlo naplňuje znaky vraku,
ale i pokud má propadlou technickou kontrolu
po dobu delší než šest měsíců.
Protože i v našem městě se takto odstavená
auta neustále objevují, byli strážnici městské
policie seznámeni s touto novelou a mají maximální podporu od vedení města pro jejich
vyhledávání a řešení jejich odstraňování. Strážníci po vyhledání vozidla zadokumentují jeho

stav a z příslušných registrů doplní požadované údaje. V případě, že se jedná o vozidlo
na místní komunikaci, vyzvou majitele vozu
k jeho odstranění, současně navíc tuto výzvu
doručí i veřejnou vyhláškou. Po patnácti dnech
od posledního datu doručení a vyvěšení výzvy na úřední desce běží dvouměsíční lhůta,
během které má provozovatel možnost překážející vůz odstranit. Jestliže se tak nestane,
budou oprávněni vůz odstranit, což oznámí
provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel
nebude na oznámení reagovat, ve lhůtě tří měsíců rozhodne silniční správní úřad o povolení
prodeje vozidla ve veřejné dražbě. V případě,
že se vozidlo nepodaří takto prodat, předá ho
město k likvidaci.
Věřím, že díky novele se nám podaří odstraňovat větší počet „opuštěných“ vozidel než
doposud. 
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Informace Krajské hygienické stranice Jihočeského kraje,
co dělat v případě podezření na COVID-19
BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru
nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a
MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)
Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155.
Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře, popř. volejte
epidemiologa místně příslušné KHS a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Váš praktický lékař, popř. epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti
vyšetření na koronavirus doma nebo na odběrových místech v jednotlivých nemocnicích
Jihočeského kraje (seznam odběrových míst viz. www.koronavirus.mzcr.cz).
• Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
• Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře, v mimopracovní době
pohotovost. Nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni.
• Pokud

jste pozváni k vyšetření do odběrového místa, nejezděte hromadným dopravním
prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!
2. BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru
nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a
NEMÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):
• Kontaktujte

telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení
o nařízení karantény
• Po
 celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným - zůstaňte
doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/
rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu
• Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků svého praktického lékaře, popř. epidemiologa místně příslušné KHS, pro organizaci
vyšetření na koronavirus doma nebo na odběrových místech. Další kontakty na epidemiologa Český Krumlov: 387 712 711, 387 712 712.

Informace
z úřadu
Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje.
Voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje se
ve Vyšším Brodě zúčastnilo celkem 615 voličů, což představuje 34,40% volební účast.
Platných hlasů bylo odevzdáno celkem 599.
Zajímavostí je, že v druhém okrsku, který
měl sídlo v základní škole byla volební účast
38,01 %, čímž došlo k mírnému překročení celostátního průměru, naopak v prvním okrsku,
který měl sídlo v klubu pod kinem, byla volební účast pod celostátním průměrem, neboť
dosáhla jen 31,38 %.
A jak jsme v jednotlivých volebních okrscích
volili?
V prvním i druhém volebním okrsku vyhrála Občanská demokratická strana. V prvém
okrsku dostala celkem 63 hlasů a ve druhém
58 hlasů. Na druhém místě se také v obou
okrscích shodně umístilo hnutí ANO 2011,
v prvém okrsku získalo 53 hlasů a ve druhém
54 hlasů. I v případě třetího místa se voliči v obou okrscích shodli, neboť třetí místo
získala Česká pirátská strana, v to v prvním
okrsku s počtem 46 hlasů a v druhém okrsku
s počtem 51 hlasů. Na čtvrtém a pátém místě
již volební výsledky v okrscích již stejné nejsou. V okrsku č. 1 na čtvrtém místě skončilo
hnutí Starostové a nezávislí a na pátém místě spojení TOP 09 a KDU-ČSL– Spol. pro JČ.
V okrsku číslo dvě voliči svými hlasy pořadí
těchto stran vyměnili. Čtvrté místo získalo
spojení TOP 09 a KDÚ-ČSL – Spol. pro JČ a pátí
skončili Starostové a nezávislí. Přes hranici 5 %
se v prvním okrsku ještě dostaly strany: SPD,
ČSSD a KSČM. V okrsku č. 2 to byla již pouze
ČSSD.
Na závěr si dovoluji poděkovat všem členům
okrskových volebních komisí za jejich odpovědnou práci, za to, že i přes náročná koronavirová opatření ve ztížených podmínkách
odvedli perfektní práci. Děkuji i vám voličům
za to, že jste dodržovali hygienická opatření,
dodržovali rozestupy a nosili roušky. Díky tomu proběhly volby ve stínu koronaviru u nás
bez problémů. 
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Pokud jste pozváni k vyšetření do odběrových míst, nejezděte hromadným dopravním
prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!
Pro obecné informace o novém koronaviru a o přijatých opatřeních můžete volat Zelenou
infolinku Jč kraje 800 100 450 v době 7:00 – 17:00.

Uzávěrka příštího vydání
je ve středu 18. 11. 2020 do 12
| 3hodin.

Podzimní sázení pro jarní potěšení
J

iž na podzim roku 2014 se zrodila mladší sestřička tradiční Krokusiády z městského parku.

Těsně před zahájením zpřísňujících covidových opatření nouzového
stavu zvládli členové kroužku dětí Zálesáci vysázet v rámci pravidelné
úterní schůzky několik stovek cibulek různobarevných krokusů. Po inspiraci parkovou Krokusiádou se ta naše zálesácká ve svých počátcích
na přání některých obyvatel Domu s pečovatelskou službou zaměřila
na zkrášlení trávníků v jeho bezprostředním okolí a zároveň rozšířila
svou působnost i na louku v klášterní zahradě. Vedle toho byla a je
samozřejmostí i účast dětí na krokusování v městském parku a to již
od jeho začátků v roce 2009. Závěrečné poděkování patří Městu Vyšší Brod za finanční podporu, ale i všem, kteří se již na podzim snaží,
aby to následné jarní květinové probuzení, bylo co nejkrásnější… 
Pepa Špaček a Zálesáci
Sázení stromků v lese.
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My Vám ty medaile přivezeme!
V

průběhu měsíců květen až září probíhala tradiční soutěž o květinovou výzdobu
ve městě Okno roku. Sedmičlenná komise
průběžně sledovala a hodnotila práci občanů,
kteří se s vervou pustili do pěstování květin
na svých oknech, balkonech, předzahrádkách
a také podnikatelé ve svých provozovnách.
Komise též vyhodnotila top zahradu roku.
Je velmi těžké z mnoha pěstitelů a zahrádkářů vybrat ty nejlepší. Všichni se podílí na zušlechťování města a to nejenom v centrálním
městě, ale i v místních částech. Někteří z oceněných žijí právě např. v Lachovicích, Hrudkově nebo ve Studánkách. Hodnocení bývá
mimořádnou událostí, která se koná v historické radnici města. Letos, kvůli pandemickým
nařízením, bylo společné slavnostní vyhlášení zrušeno a nahrazeno osobním předáním.

Zástupci komise se za výherci rozjeli do jejich
domovů, resp. jen před domy či byty, aby jim
odevzdali diplomy, květiny a finanční příspěvek na další pěstitelskou činnost.
Všem děkujeme za jejich práci a těšíme se
na další rok. 
Za hodnotící komisi Dita Kaiserová

OKNO ROKU
2020
Celkové výsledky

Okno roku

Předzahrádka roku

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Zdeněk Bronec
Danuta Úlehlová
Růžena Reichensdörferová

Marie Hulíková
Libuše Kuželová
Jana Kocmichová

Balkon roku

Provozovna roku

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Hana Nedbalová
Lucie Kovářová
Jana Krotká

Penzion Inge
Lesy České republiky, s.p.
Auto Schmid

TOP zahrada roku 2020
Jana Ďurejová
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Když se stane lež politickým argumentem
D

ovolil jsem si v minulém čísle zpravodaje
zhodnotit dvouletou práci starosty a jeho funkčního tovaryše. Tvrdím, že opozice
v současném zastupitelstvu má své demokratické právo vyjádřit svůj názor. A protože byla
odezva těchto „potrefených hus“ na mé hodnocení jejich práce starosty a místostarosty
„v rámci společenské diskuze“ nádherná, níže
rozeberu dvě lživá tvrzení těchto funkcionářů.

nadsazené. Tito lidé mají povolání, které já
osobně považuji za poslání. Pracují bohužel
za daleko menší odměnu a bohudík s daleko
větším nasazením než Vy. A pro Vaši informaci: Vy jste funkcionář a pobíráte funkční
odměnu z obecního rozpočtu. Tudíž jste
také kontrolovaný zastupitelstvem obce, proto Vaše vztekání se nad veřejnou kontrolou
nemůže být v žádném případě akceptováno.

Drahý pane Zálešáku (odměna 60.187 Kč/
měsíc)!
Ve své reakci uvádíte, že prezentuji nepravdivé informace ve vztahu k Vaší odměně „nefunkčního“ funkcionáře. Uvádíte totiž, že jste
mimo částky uvedené v nařízení vlády neobdržel ani 1 Kč. Doporučil bych Vám zajít
na finanční odbor Vašeho úřadu. Za prvé zde
uvidíte, jak vypadá reálná práce, a za druhé
zde zjistíte, že pokud si funkcionář nechává
proplácet nečerpanou dovolenou, odčerpává ve svůj prospěch prostředky z pokladny
města.

Vážený pane Strako (odměna 52.964 Kč/
měsíc)!
Váš obsáhlý příspěvek je zajímavou směsí lží
a osočení. V radě města jsem byl v období
2010 –  2018. Před deseti lety byl náš nefunkční
starosta ještě aspoň trochu schopen pobrat
některé podněty a nechal se dotlačit k realizaci některých projektů. To je důvod, proč mi
v prvních čtyřech letech ještě nevadilo s ním
sedět v jedné radě. Dovolím si připomenout
některé projekty, které jsem navrhl

Pane funkcionáři, Vy nejste v pracovním poměru k obci. Takže například proplacením
dovolené, o kterou jste i žádal a nechal si
proplatit, jste zkrátil finanční prostředky obce i s odvody o 87.150 Kč (a to přitom činila
funkční odměna starosty v roce 2019: 60.187
Kč/měsíc). Nelžete tedy svým voličům o své
nezištnosti a sdělte bez studu, kolik takových
výdajů muselo město na Váš účet za předchozích 14 let vyplatit. Přirovnat svou práci k práci učitele a záchranáře je už opravdu hodně

Pane Hanzlíčku,

Realizace dnešního zdravotního střediska
– při návrhu jsem byl nazván idealistou.
Dnes diskutovaná smuteční síň – starosta
plánoval pouze pergolu k stávající márnici.
Uvolnění tržnice za školou pro potřebu školy.
A také nerealizované projekty, které jsou zatím pouze na papíře. Přesun mateřské školky,
zimní kluziště, obnovení sjezdovky pro naše
školáky, cyklostezka: Čertova Stěna – Veverky.
Nemyslím si, že jsem na rozdíl od Vás seděl
v radě zbytečně.

Připomenu tedy i Vaše dosavadní úspěchy.
Neodevzdání vyúčtování FK Dynamo v termínu a v pořádku a pokuta města pro klub
ve výši 60.000 Kč.
Parkování s nepojištěným vrakem vozidla
s SPZ: 5C6 5407 na parkovišti města několik
měsíců.
Vaše tvrzení, že rada města odmítla areál
Hrudkov za 1 Kč (mimochodem ani to nemá
v pravomoci) za mé přítomnosti, máte zřejmě
ze spolehlivého zdroje. Ten pak nezapomeňte
jmenovat, až to budu v rámci poskytnutí informací na Vašem úřadě žádat. Jedná se o čistě lživé obvinění. Případnou omluvu za toto
tvrzení Vám rád písemně připravím. Svou
kritikou nechci nic rozdělovat, společnost už
stejně dávno rozdělená je, ale chci nutit starostu města a jeho tovaryše (pardon místostarostu) něco pro blaho města dělat. Chtěl bych
vidět Váš pracovní elán, kdyby byla tato práce
jako v minulosti honorována pouze symbolicky. Umřeli byste hladem. Považoval jsem Vás
za embryo politika, ovšem Vy dokážete lhát
jako ostřílený politický matador.
Jako opozice chceme jediné, koukejte za Vaše
odměny dělat maximum pro město, ať je tu
možné pracovat a bydlet. Nic víc od Vás nechceme. 
Dr. Hanzlíček

Vážený pane Hanzlíčku,

jenom opravdu krátká reakce na Váš článek:

poukazujete na určitý styl diskuze a komunikace, tento způsob jsem nenastavil já, nastavil jste
ho sám už před poměrně dlouhou dobou.

1) Funkční odměna starosty v roce 2019 nečinila 60.187 Kč, jak uvádíte.

Jestli byla zcela nová smuteční síň nebo jiné projekty nápadem toho či onoho člověka, jsem
nikde nehodnotil. Nikomu jsem zásluhy za nápady ani nepřičítal ani neodečítal. Vyjadřoval
jsem se pouze k částce v rozpočtu na výstavbu smuteční síně, kterou jste ve svém minulém
příspěvku uváděl, a k dalším věcem, které jste konkrétně napsal.

2) Ano, RM jsem v minulosti požádal v souladu
se zákonem o obcích, o proplacení náhrady
měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou. Rada města tuto žádost projednala
a následně schválila. Proč rada města uznala
za vhodné mi dovolenou proplatit a netrvala na tom, abych si dovolenou vyčerpal,
bylo jenom na jejím rozhodnutí.
Možná si matně vzpomenete na náročné období, kdy město realizovalo několik významných projektů, a proto jsem si nemohl část
dovolené vyčerpat. Dělal jsem to s vědomím,
že mi moji žádost rada města nemusí následně schválit a že mi nárok na dovolenou
propadne.
Nebudu se Vám ale obhajovat za věci, které
jsem činil v souladu se zákonem. 
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Milan Zálešák
starosta

K mým dosavadním „úspěchům“, které zmiňujete. Dovolím si Vás opravit, že 60 tisíc Kč, které
Dynamo uhradilo městu, nebyla pokuta, ale byla to vratka části dotace, jelikož úřad ve vyúčtování shledal, že některé položky není možné do dotace zahrnout. Svou chybu v této souvislosti
jsem nikdy neodmítal, na rozdíl od jiných. Parkování nepojištěného vozidla je jednoznačně
chybou, za kterou se stydím a nic jiného ani nejde. Měl jsem tento stav vyřešit rychleji.
Ale nikdo z nás není nepopsaný list a skutečně můžeme navzájem přehazovat, s prominutím,
kupy hnoje z jedno na druhého. Týká se to čistě osobních věcí. Mohl bych tuto šanci využít
a začít i Vás očerňovat věcmi, které s vykonáváním mandátu nemají tolik společného a týkají
se čistě osobních věcí nebo jiných činností. Ale takovou šanci nevyužiji, je to pro mě již přes čáru
a nehodlám kydat hnůj, jehož jediným účelem je diskreditace a očerňování na osobní bázi. Buďme věcní, takovou kritiku rád přijmu. Není třeba sklouzávat k populismu. Dobře si uvědomuji,
kdo mě tzv. platí a že výši odměny všichni znají a komu skládám účty. Jsem připraven na vše.
Nejsem sice žádný kmet, ale i přesto mě v životě potkaly už tak zásadní události, které mě
naučily si velmi vážit času. Rozhodně ho nehodlám plýtvat něčím tak odporným, jako je hledání
a kydání špíny na druhé. Jediné, čeho je v takové diskuzi možné dosáhnout, je absolutní dno,
kdy se změní v čistou trapnost. Možná, že už se tak stalo, ale to si vyhodnoťte sám.
Osobní útoky nejsou popostrkováním k práci, jsou jen očerňováním.
Mějte se dobře a hodně osobních a pracovních úspěchů! 

Jan Straka

Plánování revitalizace sídliště
V minulém vydání zpravodaje jsme čtenáři informovali o proběhlém komunitním plánování revitalizace sídliště, které připravil místostarosta města za úzké spolupráce s Místní akční skupinnou
Rozkvět, již je naše město členem. Díky
tomu vznikl základní podklad pro revitalizaci sídliště. Sběr dat proběhl formou plánovaného setkání, rozhovorů
a anketního dotazníku. Výstup z této
fáze přináší pohled na současný stav
fungování a podoby veřejného prostoru
sídliště i očekávání od budoucího revitalizovaného stavu.
Vzhledem k velikosti sídliště, které zahrnuje
zástavbu jak v ulici Pohraniční stráže, tak v ulici Míru i Zahradní ulici a také díky věkovému
spektru je očekávána velká pestrost aktivit.
Realizace úprav by měly nabídnout více prostoru pro odpočinek, klidové zóny. Ale také
pro aktivní trávení volného času, např. pro
sportovní vyžití teenagerů. Prostory sídliště
by měly být přívětivé pro rodinné aktivity,
v návrzích si obyvatelé přáli dětské prvky nebo přístřešky.
„Pokud jde o podobu prostranství sídlišť, velmi pozitivně je přirozeně vnímaná zeleň. Náměty od obyvatel kladou důraz na výsadbu
stromů, které poskytují stín a vytvářejí přírodnější a domáčtější prostředí,“ uvádí k výsledkům společného plánování místostarosta Jan
Straka. Obyvatelé také často uváděli trvalkové
záhony nebo komunitní zahrádky, které by
zpříjemnily bydlení a pocitově podpořily trávení volného času venku.
Klíčovým tématem bylo parkování. „Jsem
velmi rád, že se v návrzích obyvatel sídliště objevilo i řešení současného stavu pomocí zavedení rezidentního parkování nebo
vybudování odstavného parkoviště na kraji
města, které by mohlo sídlišti ulevit, o čemž

již uvažujeme a je dobré o podpoře těchto
řešení vědět,“ uvádí Jan Straka. Tam, kde by
se budovala nová parkovací stání, obyvatelé
by uvítali zelené parkovaní plochy se vsakovacími dlaždicemi nebo stíněné stromy. Objevil
se i návrh na vybudování parkovacího domu
v ulici Pohraniční stráže.
Ze sběru dat vyplynula potřeba nových míst
pro nádoby na odpad. Umístění kontejnerů
na komunální a tříděný odpad by mělo odpovídat potřebám, funkčnosti i komfortu. Shoda
panuje na zastřešení pomocí zelných střech.
„Znovu bych rád zdůraznil, že jsem velmi rád,
že se obyvatelé sídliště zapojili a vyjádřili svůj
názor na plánovanou revitalizaci. Jednoduše,
občané jsou největší odborníci na to, jak chtějí žít a jejich participace je potřebná. Získáváme tak od správných lidí správné informace
a hlavně ve správné fázi plánování,“ shrnuje
Jan Straka s tím, že celá revitalizace bude
probíhat v etapách a v nejbližší době budou
výstupu ze společného plánování využity pro
přípravu opravy Zahradní ulice. „V zahradní
ulici je třeba opravit povrch vozovky a vymě-

nit některé sítě, s tím chceme spojit vybudování chodníku, rozšíření parkovacích míst,
doplnění zpomalovacích prvků nebo hnízd
pro odpadové nádoby. Určitě budeme řešit i doplnění zeleně v bezprostřední blízkosti
ulice,“ doplňuje Straka.
Zpracované návrhy na úpravy sídliště budou
veřejnosti představeny a znovu s ní projednány. 
Redakce

Předsedové společenství vlastníků
získali informace k tepelnému hospodářství
Od 1. listopadu dochází ke změně v provozu tepelného hospodářství, jeho provozovatelem bude na základě smlouvy
společnost Komterm Čechy, s.r.o. Vedení
města se setkalo s předsedy jednotlivých společenství vlastníků bytových
jednotek a dalšími subjekty, které patří
k odběratelům tepla.

jednotlivých soukromých odběratelů tepla,
aby měli možnosti získat informace ke změně a mohli se případně i přímo představitelů města a zástupců provozovatele zeptat.
Všichni zúčastnění byli informováni o novém
nastavení a o plánovaných opatřeních pro
zlepšení provozu tepelného hospodářství
a informace ke kalkulacím cen tepla a nastavení smluvních vztahů.

důležité, aby odběratelé tepla měli jasné informace přímo od města, nezrušili jsme je,
ale pouze jsme rozdělili setkání na víc skupin,
abychom se nesetkali ve větším počtu. Možnost setkání využili téměř všichni odběratelé
a aktivně se dotazovali, což mě těší. Věřím, že
spolupráce s novým provozovatelem povede
ke spokojenosti všech stran,“ říká k průběhu
schůzek místostarosta Jan Straka. 

Kvůli změnám, které město v této oblasti čekají, byla naplánována schůzka s představiteli

„Setkání jsme plánovali již před platností různých omezení, ale protože považuji za velmi

Redakce
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Vánoce se blíží...
…

  a na náměstí budou opět instalovány
smrčky, které dodají Městské lesy, a budou krášlit v adventní době náměstí. Jako každý rok budou zdobit děti ze základní i mateřské školy, jak nám potvrdila paní ředitelka
Kotálová. Několik dalších stromků bude připraveno pro Vás, pro občany. Kdo bude chtít,
může si nazdobit svůj vánoční stromeček. Jen,
prosím nezapomeňte na to, že ozdoby musí
být vyrobeny z vodou nezničitelných materiálů, ideálně vhodných k pozdější recyklaci.
Těšíme se na Vaše nápady!
Přijďte si rezervovat svůj smrček předem!
Stromečky budou instalovány 19. a 20. listopadu a zdobit je budete moci od 23. do 27.
listopadu. 
dk

Květinový den ve Vyšším Brodě
30.

září se v celé ČR připomnělo jako Český den proti rakovině, organizovaný
sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již
počtyřiadvacáté. V tento den chodí v ulicích
našich měst dobrovolníci a v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávají květinu se stužkou,
symbol boje proti rakovině. Nejinak tomu bylo
i ve Vyšším Brodě.
Dobrovolné sbírky, jejímž ústředním tématem pro letošní rok je prevence nádorového
onemocnění ledvin, se ujali žáci deváté třídy,
jmenovitě Ruadhán O’Suilleabháin, Adam Bi-

gas, František Gondek a Matěj Hlavatý. Chlapci měli za úkol kytičky nejen prodávat, ale
také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a,
bohužel, i se smutnou statistikou. Alarmující je, že ve srovnání s ostatními zeměmi EU
se ve výskytu nádorů ledvin Česká republika
dělí o přední místa s Estonskem a Lotyšskem.
Počasí žákům letos celkem přálo, a tak se
i tento rok podařilo vybrat pěknou částku,
a sice 4.934 Kč. Děkujeme tedy Vám všem,
kteří myslíte i na druhé. Svým příspěvkem
jste totiž naplnili poslání Ligy proti rakovině Praha: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat

Obrázky od Vltavy
– ten poslední…
„Svět okolo nás není jen pozorování,
je to také naslouchání…“

(Gary Snyder)

www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz
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kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a zlepšovat vybavenost onkologických pracovišť. Nutno dodat,
že Liga proti rakovině Praha neúnavně pomáhá v boji proti rakovině letos již třicátým
rokem!! Opravdu velké poděkování patří pochopitelně i žákům za prodej květinek, a především paní učitelce Martině Markové za přípravu a realizaci této náročné akce. 
rsch

Co se povedlo
za poslední dva roky
O

d začátku současného volebního období se podařila vytvořit a dotáhnout celá řada projektů a zvelebit nebo obnovit majetek města. Do rozpočtu jednotlivých let se dostala obnova
veřejných prostranství, komunikací nebo památek. Vznikla nová smuteční síň nebo nové zázemí
v objektech školy a pro dětskou skupinu. Část úspěšných realizací shrnuje následná fotogalerie.
V příštím vydání zveřejníme ještě další z nich. 
jstr

Lesní cesta Radvanov.

Cesta Lachovice, I. etapa, 2018.

Hasičský žebřík, červen 2020.

Nový chodník a opěrná zídka na hřbitově, duben 2020.

Rekonstrukce čp. 200, 2019.

Rekonstrukce čp. 200, 2019.

Zateplení krčku a výměna oken v ZŠ, 2019.
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Úprava 1. patra bývalé školy pro potřeby dětské skupiny.

Rekonstrukce cesty ve Studánkách, 2019.

Přestavba soc. zařízení MŠ, srpen 2019.

Rekonstrukce cesty ve Studánkách, 2019.

Rekonstrukce chodníku na sídlišti.
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Rekonstrukce objektu čp. 194.

Rekonstrukce komunikace II - 163, 2019.

Rekonstrukce komunikace II - 163, 2019.

Stavba nových chatek v kempu, 2019.

Zateplení bytového domu čp. 263.

Výstavba smuteční síně, 2019.

Oprava zázemí a výměna dveří „u kaple“
ve Studánkách.

Rekonstrukce vodovodu Studánky, 2019.

Kompletní výměna vchodových dveří v domě s pečovatelskou službou, 2019.
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Čtenářský koutek
pro starší:
Březinová Ivona – Šel jsem se psem
Diviš už nemůže vydržet napětí, které doma
panuje. Sbalí si batoh, připne Brutovi vodítko
a na stole zanechá vzkaz: Šel jsem se psem.
Hlavinková Lucie – Sesterstvo
Kouzelná kočka Fabiola tentokrát nepřenese
Sesterstvo do minulosti, ale do říše snů!

Vážení čtenáři,
při nákupu listopadových novinek jsem
měla radost, kolik Vám toho mohu nabídnout. Vánoce se blíží a nakladatelství přicházejí s rozmanitou nabídkou zajímavých
knih. Některé z nich Vám můžeme nabídnout
tento měsíc, na některé si musíme počkat
do prosince. V dobu, kdy píši tuto noticku,
jsme již podruhé v tomto roce zavřené (myšleno knihovny). A tak s politováním musím
konstatovat, že knihy, které byly s nadšením
vybírány, budou sice obaleny a pro Vás připraveny, na Vás, své čtenáře si však budou
muset počkat. Budu jen doufat, že se dočkají
dříve, než skončí tento kalendářní rok.
R. Ouředníková
pro děti:
Beigel Christine – O lvíčkovi, který pořád
říkal ne!
Beigel Christine – O pandě, která měla vši
Beigel Christine – O vlkovi, který moc rád
mlsal sladkosti
Horáček Petr – Nejkrásnější místo na světě
Je rozkvetlá louka s potůčkem uprostřed lesa
nejkrásnějším místem na světě? A jestli ano,
tak jak se to pozná?
Kratochvílová Katarína – Zvědavá čarodějka Agáta
Jak to může dopadnout, když se malá čarodějka Agáta vydá prozkoumat lidský svět?
Knudsenová Michelle – V knihovně je lev
V knihovně paní Kábrtové je každý vítán. Pokud tedy neporušuje výpůjční řád, neběhá
a nedělá rámus! Takže když do knihovny jednoho dne přijde lev, není důvod, proč by si
s dětmi nemohl poslechnout pohádku.
Socha Radomír – Skřítek Křesadýlko a víla
Rozárka
Laskavé i vtipné pohádkové vyprávění, v němž
se malí čtenáři dozvědí spoustu zajímavostí
o zvířatech a přírodě vůbec.
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Toman Marek – Neskutečná dobrodružství
Florentina Flowerse
Co má společného dobrodružství se vzděláním? To se dozvíte v příběhu hocha z dobré rodiny, který se ocitl na pirátské lodi pod velením
nejkrutějšího kapitána.
Knopfová Hana – Hilda a Sofie
Sofie sní o jediném: stát se primabalerínou.
Kvůli svému snu se odstěhuje od milující rodiny do neznámého města, kde nastoupí na výběrovou baletní školu.
De Castel Sebastien – Rozvratník
Kellen a jeho sestra Shalla se nyní ocitají každý
na jiné straně a láska ani věrnost je nemohou
ochránit před volbami, které musejí učinit.
pro mládež:
Smith Crystal – Temný kvítek
Krvavá magie si vybírá svoji daň! 2. díl fantasy
trilogie.
Pearson Mary – Temná krása
Závěrečný díl úspěšné fantasy trilogie Falešný
polibek.
komiksy:
Kibuishi Kazu – Amulet 4
Asterix v Itálii
Asterix – Vercingetorixova dcera
pro zajímavost:
Pitrová Pavlína – Hurá do galerie
Průvodce světem výtvarného umění pro
děti.
Rezková Milada – To je metro, čéče!
Seznamte se s Karlem Kroupou nejmladším
a jeho svérázným dědečkem a ponořte se spolu s nimi do chodeb, tunelů, historie i současnosti podzemní dráhy.
Golasovská Monika – Bylinkář
V domku u lesa žije babička Kytička. Zná každou bylinu, strom i keř a dobře ví, jak s jejich
květy, plody či kořeny nejlépe naložit.
pro dospělé:
Sagitarius Petr – Trujkunt
Protagonistou knihy je major ostravské kriminálky Roman Saran, stejně svérázný jako kraj,
kde žije.

Parsons Tony – Dívka v ohni
Když teroristé za pomoci dronu způsobí pád
letadla, které se zřítí na jedno z nejrušnějších
londýnských obchodních center, rozběhne se
řetězec událostí, které zasáhnou jak viníky, tak
i nevinné.
C.J. Tudor – Ti druzí
Mrazivý. Děsivý. Neodložitelný. Nový psychothriller autorky bestsellerů Kříďák a Jáma.
Mayne Andrew – Temný vzorec
Doktor Theo Cray je proslulý tím, že za použití
matematických metod dokáže vypátrat sériové vrahy. Pro Craye je nová výprava nezaložená
na výpočtech, ale pouze na intuici, tím nejděsivějším podnikem v jeho životě.
Belsham – Alison – Inkoust
Jeho tetování je rozsudkem smrti.
Conelly Michael – Noční oheň
Renée Ballardová zrovna na noční směně řeší
úmrtí bezdomovce, když jí Harry Bosch přinese
starý spis.
Kutshcer Volker – Lunapark
Berlín 1934: Pod železničním mostem je nalezen mrtvý příslušník SA. Na zdi nad ním se skví
komunistické heslo. Tajná státní policie vychází
z politicky motivované vraždy, ale komisař Gereon Rath se rozhodně vést vyšetřování jiným
směrem.
Jacobs Anne – Kavárna u Anděla: Osudová
léta
Wiesbaden, rok 1951. Kavárnu U Anděla čekají
bouřlivé časy.
Collins Sara – Vyznání Frannie Langtonové
Píše se rok 1826 a celý Londýn šílí. Davy se
mačkají u bran soudního dvora Old Bailey
a vyhlížejí Frannie Langtonovou, služebnou
Benhamových, která má být souzena za jejich
vraždu.
Sýkora Petr – Sklíněné korálky
Historický román zavede čtenáře do zámku
ve Velkých Losinách a jeho okolí, na severní
Moravu konce 17. století.
Vondruška Vlastimil – Jarmarečník
Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá Leopoldova bývalá
snoubenka Hildegarda, jejímž hlavním cílem je
pomstít se rodu Heřmanů.
Weir Alison – Eleonora Akvitánská
Eleonora Akvitánská patřila k předním a zároveň nejspornějším ženským osobnostem středověku. Byla krásná, inteligentní a svéhlavá
a za života se o ní šířily nejrůznější, a zdaleka
nikoli nepodložené pikantní zvěsti.
Cornwell Bernard – Meč králů
Wessexský král Edward chřadne a s blížící se
smrtí ztrácí kontrolu nad svými následníky
i podporovateli. Možní dědicové jeho trůnu
jsou dva a mezi nimi se schyluje k boji nejen
o to, kdo se stane příštím vládcem Wessexu.

Esperian Valery – Nesmrtelný Cheops
Nechejte se vtáhnout do víru života spletité
královské dynastie, kde intriky, křivdy a úklady
nepřátel mají tolik prostoru jako odvaha, láska
a čest.
Beran Stanislav – Kocovina
Sudety jsou v novele Kocovina vykresleny jako
místo, kde lidi zůstávají jen proto, že nemají jinou možnost.
Formánek Josef – Kniha o tichu
Asi nejosobnější román autora. Píše v něm
o svých nejbližších, o pádech i vzletech. Příběhy z celého světa o lásce v jejích různých podobách.
Klíma Josef – Šarlatán
Inspirováno skutečným životním příběhem
Jana Mikoláška.
Eben Marek – Myšlenky za volantem
Mooney Dan – Poslední neuvěřitelné dobrodružství pana Monroea
Dojemný příběh o stáří a o přátelství plný nadsázky a černého humoru.

Jonasson Jonas – Sladká pomsta
Nejlepší pomsta je ušitá na míru! Od autora
bestselleru Stoletý stařík.
Boček Evžen – Aristokratka u královského
dvora
Již v pátý díl ze série úspěšných humoristických románů o „poslední aristokratce“.
Macek Miroslav – Saturnin zasahuje
Legendární sluha Saturnin je zpátky – a pojede
lyžovat!
Caplin Julie – Hotýlek na Islandu
Lucy nic nechybí, má dobrou práci v hotelu
a přítele. Jenže stačí jedna jediná nehoda a vše
se změní – dostane padáka a kopačky.
Vareilleová Marie – Láska ve světě lichých
ponožek
Alice má ráda, když je vše, jak má být a v naprostém pořádku. Ať už jde o její nový byt
nebo perfektně srovnané tužky na stole.
Simonová Teresa – Růže a čokoláda
Vášeň pro čokoládu a tajemství Růžové vily.
Co mají společného?

Abgarjanová Narine – Tři jablka spadlá
z nebe
Životem usmýkaná Anatolie Sevojancova se
chystá na smrt. Nepochybuje, že má nevyléčitelnou nemoc a že to s ní půjde rychle. Osud
však pro ni má připravenou úplně jinou cestu.

Poncarová Jana – Nina a Alžběta
Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší propasti.

Gayle Mike – Ten, koho přece znám
Studium na prestižní britské internátní škole je
odnepaměti vstupenkou mezi společenskou
elitu. Co když se však na této předem nalinkované cestě něco zvrtne?

Riggs Ransom – Ptačí sněm
Páté pokračování knihy Sirotčinec slečny Peregrinové.

Hanišová Viktorie – Dlouhá trať
Občas se stane, že v půlce závodu zapomenete, proč vlastně soutěžíte.
Šimron Gad – Exodus podle Mosadu
Příběh vypráví Gad Šimron, novinář, ale především sám agent Mosadu a přímý účastník tajné
akce z falešného potápěčského resortu.
Jackson Stina – Pustina
Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy,
jezera s křišťálovou vodou a malebné červené domy na smaragdových pasekách. Daleko
od civilizace bují lidská závist a chudoba.
Smith Wilbur – Tajemný oheň
Sourozence Thea a Connie Courtneyovy rozdělí v raném dětství smrt rodičů. Theo, který chce
utéct před svým svědomím, se přidá k Britům
v boji proti francouzské a indické armádě a Connie odjíždí do Francie vypořádat se s vlastními démony.
Musso Guillame – Válka vzpomínek
Nikdo netuší, proč se Nathan Fawles po třech
úspěšných románech stáhl do ústraní a ukrývá
se na ostrově ve Středomoří. Údajně už nemá
co říct.

Knižní tipy:

Steel Danielle – V nemilosti
Její život se obrátí vzhůru nohama, ale ona najde sílu, aby se odrazila ode dna.

pro zajímavost:
Eva Hermannová – Poslední Herrmannovic
holka
Vzpomínky autorky, teatroložky a v letech
1991–1995 šéfky opery Národního divadla
na dětství, které náhle skončilo v jejích čtrnácti
letech násilnou deportací do Terezína.
Motl Stanislav – Kudy kráčela smrt
13 příběhů o lidské velikosti i malosti z blízké
i vzdálené historie Evropy i zemí Koruny české.
Blažková Tereza – Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě
Kniha čtenáře zavede na střední Šumavu, především do odlehlých oblastí Modravských plání, ale také do krajiny Vchynicko–tetovského
kanálu.
Szántó Jakub – Z Izrastiny s láskou
Autor s pomocí výrazných příběhů, barvitého popisu čtvrtstoletí orientálních zkušeností
i líčení historického kontextu usiluje o nabourání leckdy schematického vnímání neklidného regionu.
Polách Antonín – Odvrácená tvář moci
Kniha znalce českých dějin a autora úspěšných
historických románů Antonína Polácha se tentokrát pouští do pátrání v neprobádané oblasti
temných stránek osobností našich vládců.

Kubíková Slávka – Klub nerozbitných dětí
Sedm věcí, které pomohou našim dětem přežít
v moderní době.
Kuchařky Romana Vaňka
Recepty na zeleninu, kuře, maso nebo sladké,
které by Vám mohly zpestřit vaši kuchyni. 

Listopadové akce
v knihovně
Vzhledem k vývoji situace ohledně
onemocnění Covid-19
musím s politováním oznámit,
že ani v listopadu nebudeme
v knihovně schopni uskutečnit
plánované vzdělávací a kulturní akce
pro děti i dospělou veřejnost.
Přeji Vám všem pohodové podzimní dny
a budu doufat, že budeme mít příležitost
se do konce roku na některé
z kulturních akcí potkat.
Pevné zdraví Vám všem
R. Ouředníková
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Pohled (do) minulosti
Opět si vezmeme do ruky pohlednice, které vydal v roce 1903 fotograf Emil Prietzel
ze Steyru v Horních Rakousích. Vznikly z jeho
snímků pořízených ve Vyšším Brodě v roce
1902. Na prvním snímku je východní strana náměstí. Fotograf stojí před farou čp. 42
a hledí po náměstí dolů. V pozadí je Kraví
hora a na jejím úpatí je patrný klášterní Kraví
dvůr, Hudkov čp. 13. První čtyři domy, které
jsou na snímku vpravo, jsou dnes již zbořeny. Nejprve byly v roce 1964 zbořeny domy
čp. 37 –  39, aby uvolnily místo bytovkám čp.
251 a 252. V roce 1982 byly zbořeny zbývající

domy čp. 40 a 41, které nahradila novostavba
bytovky čp. 41. Po zvětšení detailu je možné
na snímku velmi dobře spatřit kamennou kašnu, která stála v prostoru před radnicí. Na náměstí byly dle kroniky původně tři kašny.
Sloužily k přivádění pitné vody z pramenů
na stráni pod kaplí Maria Rast. Teprve v roce
1906 byl ve Vyšším Brodě vystavěn vodovod
rozvádějící vodu po jednotlivých domech.
Vodovod vycházel z vodojemu, který dodnes
stojí v Martínkovské ulici proti domu čp. 430
(SJM Tibor a Jana Ďurejovi). Voda do něj se
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sbírala ze studní, které podchycovaly prameny na stráni pod kaplí Maria Rast. Po zřízení
domovního vodovodu byly kašny na náměstí
zrušeny, a to až na jednu, která zůstala na horním konci náměstí naproti faře čp. 42. Tuto
kašnu můžeme vidět na posledním snímku
vpravo v parku. Důvod, proč byla zachována, mohl být ten, že naproti ní v domě čp. 43
(dnes majitel Pham Hoang Long) byla umístěna zbrojnice hasičského sboru. Dodnes jí zde
připomínají dvoje vrata v přízemí domu hned
vedle vstupu na hřbitov. Kašna tak nadále plnila funkci požární nádrže. Hasiči také v roce
1923 věnovali na kašnu sochu svého patrona
sv. Floriána. Ta nahradila kamennou piniovou
šišku, kterou ještě vidíme na Prietzelově snímku. Vpravo od kašny opět vidíme domy, které
byly v roce 1982 zbořeny, a stojí zde bytovka
čp. 41. Za povšimnutí na snímku stojí i vůz
s kládami, který je odstavený na náměstí přímo ve svahu. Vzhledem k bezpečnosti je to

velká odvaha, a to zvláště když je zabrzděný
jen vozovou brzdou, aniž by byl výrazně podložen. Že to není úplně neobvyklá věc, nám
dokládají i další odstavené povozy na snímku
vlevo. 
Všechny zveřejněné pohlednice najdete
na webových stránkách
www.vyssibrod-historicky.cz
J. Anderle

Žádná hitparáda skvělých výsledků se nekoná
T

edy, jen co se týče našich největších hvězd. Mladší i starší žactvo
trénuje co pan ministr dovolí a jejich výkonnost roste jako z vody.

Vlastně už v září ligové holky svým chováním naznačovaly, že si vlastně
ani moc neuvědomují, jakou soutěž to vlastně od nové sezóny budou
hrát. A tak je hned první prvoligové dvojkolo posadilo odněkud z oblaků, pěkně zpět na zem. Výsledky 1:9 se Slavojem Praha a 2:8 se Spartou
nejsou zase tak moc tragické. Ale ten výkon. Vyšebrodské hráčky by
s ním možná stačily na klidný střed druhé ligy ale rozhodně ne na tu
první. Šárka s Natálkou bojovaly, co jim síly stačily a musely se prát nejen
se soupeřkami, ale také s vlastní nejistotou v úderech. Mandy Meškánová svým pohybem připomínala spíše ledního medvěda v červenci.
Ono není ani divu, když chybí rozehranost z těžkých zápasů. Vynechané
MČR družstev Meškánové i absence na republikovém turnaji v Praze
celého A týmu.
Vše se projevilo v plné nahotě nejen v první lize, ale i na odloženém
Mistrovství ČR dorostu v Havířově. Dvě prohry za sebou poslaly Meškánovou domů z turnaje.
To poctivě trénující Andrea Petrů zaznamenala svůj první, i když jen
dílčí úspěch mezi dorostenkami. Sice prohrála svůj první zápas v kvalifikaci a musela do útěchy, ale pak se její výkon zvedal zápas od zápasu.
Nakonec došla až do finále útěchy, když v semifinále překvapivě porazila spoluhráčku z ligy Natálku Nečasovou.
Andrea Petrů je všestranně talentovaná dívka. Úspěšná lyžařka reprezentující Jihočeský kraj na Zimní olympiádě mládeže, úžasná rockerka
ale hlavně: Vynikající a talentovaná stolní tenistka. Přes všechny problémy se zraněními z lyžování a dlouhými výpadky z tréninku, dohání
o dva až čtyři roky starší spoluhráčky tak mocně, že se stává pro všechny pořádně tvrdou konkurencí. Momentálně nemá v kategorii starších
žákyň Jihočeského kraje konkurenci. Nezbývá, než si sobecky přát,

aby letos celá zima propršela a Andy se mohla věnovat sportu, na jaký
má skutečně talent.
V zatím jediném odehraném divizním utkání B týmu ve Lhenicích holky
remizovaly 5:5 a jeden vlastně ani neví, jestli to byl úspěch, či neúspěch.
Pravda, nedařilo se Aničce Jarošové, ale výkony Terezky Levaiové a Andy
Petrů byly výborné. Až se Anička, další z dua vynikajících rockerek, jen
trochu zklidní a nebude podléhat zbytečné nervozitě, bude to tým zralý
na postup do druhé ligy. Navíc mají těsně za zády tři hladové dračice:
Vaverovou, Chaloupkovou a Mikešovou. Potěšitelné je, že Ondra Levai
konečně odložil berle a pustil se po dlouhé pauze do trénování.
V současné době je třeba dívat se na svět optimisticky. Třeba na Ministerstvu zdravotnictví brzy pochopí, že mladí lidé musí studovat,
sportovat a dívat se na svět i jinak, než prostřednictvím monitorů svých
počítačů. 
p.m.

Vytápíte peletami?
Norma nestačí, požadujte certifikaci
S

nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě
českých domácností se těší dřevní pelety.
S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí
celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně
závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě vzorku, který výrobce
na počátku výroby dodá do laboratoře.

Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná část výrobců
peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces –
od kvality vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu řádně označeny
logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato
certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco
tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit
certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %.
Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel, snížit
jeho životnost a mít negativní dopad na životní prostředí. Nákup levných pelet proto
nemusí být ve finále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.

kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou
a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení
a rekonstrukce domů, dotace pro energeticky
úsporná opatření apod.) se do Energy Centre
České Budějovice (ECČB) můžete objednat
na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na
eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je
spolufinancována z rozpočtu Jihočeského
kraje. 

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru
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RegioPanter na „Lipence“
V

e dnech 22. a 23. října 2020 se na trati Rybník – Lipno nad Vltavou objevil neobvyklý
vlak. Po naší lokálce se proháněla moderní
elektrická jednotka RegioPanter, která je obvykle nasazována na hlavní trati Strakonice
– České Budějovice – České Velenice.
České dráhy tu totiž organizovaly zkušební
jízdy, které měly za cíl zjistit, jaký vliv by mělo případné nasazování RegioPanterů na tuto
trať, která je vedena mnohými oblouky a má
parametry typické právě pro lokální železnice.
Technici z Výzkumného ústavu kolejových vozidel zkoumali např. síly, působící mezi kolem
a kolejnicí, způsobující opotřebení tratě.
Jednotka RegioPanter projížděla „Lipenku“
vždy 3x tam a zpět v každém dni a dle vyjádření železničářů byla jízda klidná a bezpro-
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blémová. Konečné slovo budou mít ovšem
nezávislí odborníci, jejichž stanovisko bude
rozhodující pro Správu železnic a případné
připuštění těchto vlaků do běžného provozu
na této trati.
Případné nasazení jednotek RegioPanter
na trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou by
následně musel odsouhlasit a objednat Jihočeský kraj, který zde organizuje veřejnou
železniční dopravu.
Jednotka RegioPanter je klimatizovaná, pohodlně odpružená, s vakuovým WC a umožnila
by např. i vedení rychlých přímých vlaků mezi
Českými Budějovicemi a Lipnem, protože by
odpadla nutnost objíždění ve stanici Rybník. 
Mgr. Pavel Kosmata

V HAUSERu teď přidáváme
všem našim lidem
Letošní rok je v něčem velmi
neobvyklý. Celá společnost
se vyrovnává s pandemií
Covid-19 a učí se v ní
fungovat – v situaci, která je
pro všechny velmi náročná
a přišla zcela nečekaně.
Ekonomická situace se od
té doby stala více nestabilní
i hůře předvídatelná a firmy
jsou opatrnější ve svých
rozhodnutích více než
kdy dříve.
ní potřeby. Kvůli tomu děláme vše pro
to, abychom takové podmínky našim
zaměstnancům zajistili. V době pandemie Covid-19 přijímáme veškerá hygienická opatření, abychom zamezili nákaze a ochránili tak zdraví nás všech a tím
i chod podniku. Tím zároveň všem našim
zaměstnancům garantujeme stabilitu
pracovního uplatnění a perspektivní budoucnost. Nejen za pracovní nasazení,
ale i za dodržování preventivních opatření
týkajících se onemocnění Covid-19 patří
všem našim zaměstnancům velké DÍKY.
My v HAUSERu máme velké štěstí, protože fungujeme v oboru chlazení, který
je dlouhodobě velmi stabilní a odolný
vůči takovýmto krizím. Možná i díky
tomu u nás tedy dosud nemuselo kvůli
pandemii dojít k žádnému propouštění či
ubírání na komfortu a standardech našich zaměstnanců.
Naopak se i nadále těšíme vysoké poptávce po našich výrobcích a službách,
dále pokračujeme s investováním do

rozvoje firmy a nabíráme nové kolegy.
Všichni naši zaměstnanci i letos před
Vánoci obdrží samozřejmě věrnostní prémii, na kterou jsou zvyklí dvakrát
ročně. Jako vedení společnosti jsme se
teď navíc rozhodli navýšit našim zaměstnancům mzdy v průměru o více než
6 %. Velmi si totiž vážíme jejich nasazení
– a o to více v této nelehké době.
Víme, že stabilní příjem, jistota a bezpečí
představují pro mnoho lidí často základ-
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V sobotu 7. 11. 2020
budou přistaveny

KONTEJNERY
velkoobjemové a na nebezpečný odpad
Dřevařská u bývalé kotelny
Pohraniční stráže před č.p. 313
Náměstí u fary
5. května u bývalého Monte
5. května, parkoviště u lávky

9:00–10:00
9:00–10:00
10:15–11:15
10:15–11:15
11:30–12:30

okolí
Studánky náves
11:30–12:30
Těchoraz u truhlárny	
12:45–13:45
Kyselov12:45–13:45
Lachovice náves
14:15–15:15
Hrudkov u bývalé prodejny
14:15–15:15

středisko výroby
palivového dříví

www.agrowald.com

kontakt: 724 633 150

KVAL
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leného,
líkové síti zaba
štípaného, v ba
a metrů dřeva
eného)
(nálož několik
a přání nakrác
dle zákazníkov

675 Kč / syp. metr - smrk, borovice
1100 Kč / syp. metr - bříza
1250 Kč / syp. metr - buk

(ceny včetně DPH a dopravy v rámci okresu Č.K.,
ostatní Jihočeský kraj dle domluvy)
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