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Vážení spoluobčané, milí Vyšebrodští!
Dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2021
a zároveň vyjádřil velké poděkování každému z vás za vše dobré
vykonané v roce 2020. Roce, který byl naprosto výjimečný, nesmazatelně se zapsal do historie a zasáhl do pracovního i soukromého života naprosté většiny z nás.
Na prahu právě skončeného roku jsem vyjádřil předpoklad,
že nás čeká ve městě řada výzev. Nikdo však nepředpokládal,
že ve své podstatě celý loňský rok bude jedna obrovská výzva,
která nevynechá téměř nikoho z nás. Není ale na místě se ohlížet
jen ve špatném. Naopak, rok minulý je v určitém ohledu nutné
hodnotit i kladně. Jelikož nás všechny prověřil a ukázal, že jsme
schopni prokázat velkou soudržnost a solidaritu. Prověřil naše
hodnoty, sílu vzájemných vztahů a odhalil sílu některých charakterů. Jasně nám také ukázal potřebnost a náročnost některých
profesí i dobrovolnických činností.

nemusí ani dlouho přemýšlet, aby si uvědomil, že minimálně
vzájemná pomoc, láska k bližnímu, vztahy v rodině a mezi přáteli
jsou tak cenné a v loňském roce velmi zkoušené a prověřené.
Důležitost těch druhých, kteří jsou součástí životů každého jednoho z nás, je neoddiskutovatelná a nic nemá takovou cenu, abychom kvůli tomu vztahy s nimi rozbili a zničili. Někdy i pro malichernosti nebo jiný názor na určitou věc.
V roce 2021 vám přeji hlavně pevné zdraví a věřím, že všichni společně najdeme sílu vydat se správnou cestou, že dokážeme trvat
hlavně na tom, co má skutečný význam a nenecháme se vláčet
jen krátkozrakostí a pomíjivostí. 

Milan Zálešák
starosta města

Z každé krize plyne minimálně jedno pozitivum, a to je poučení.
Nyní jsme znovu na startovní čáře se zkušeností, kterou nikdo
z nás doposud neměl. Je to velmi příhodný čas k tomu, aby se
každý z nás zamyslel, co je pro něj skutečně důležité. Zda se
až přespříliš zaměřovat na to, co je v životě lidském velmi snadno
pomíjivé, anebo se orientovat na skutečné hodnoty. Člověk

Informace
z úřadu
Na začátku prosince se uskutečnilo výběrové
řízení na obsazení místa knihovník-pracovník
informačního centra. Do výběrového řízení se
přihlásilo pět uchazeček. Všechny uchazečky
splnily stanovené požadavky a se všemi byly
provedeny osobní pohovory. Na základě pohovorů rozhodla výběrová komise, že nejvhodnější uchazečkou je PhDr. Tereza Myslíková.
Dle vyjádření členů komise přesvědčila paní
Myslíková komisi nejenom dosaženým vzděláním, ale také svými praktickými zkušenostmi
z oblasti organizování akcí, školení, pořádání
dětských kurzů, a hlavně projeveným zájmem
o nabízenou pracovní pozici.
O organizační změně, která se týkala knihovny,
toho bylo již na stránkách zpravodaje napsáno mnoho. Přesto si dovolím za sebe uvést

to, co považuji za podstatné v celé záležitosti.
Osobně je mi líto, že paní Romana Ouředníková nepřijala nabídku zůstat i nadále knihovnicí a zároveň pracovnicí informačního centra.
S důvody, které ji k tomu vedly, Vás paní Ouředníková seznámila v minulém čísle zpravodaje.
Cílem organizační změny není v žádném případě popření dosavadní práce paní knihovnice,
ale naopak ve spojení knihovny a odboru kultury a cestovního ruchu vidíme možnost vzájemného obohacení, které povede k dalšímu
zlepšování nabídky v poskytování kulturních
služeb. Obava paní Ouředníkové, že sloučením
knihovny a odboru kultury dojde k omezení
činnosti knihovny, byla zřejmě jedním z důvodů pro podání petice, kterou obdržela Rada
města. Petice je podána za „Zachování činnosti
knihovny ve Vyšším Brodě v plném rozsahu
s knihovnicí Romanou Ouředníkovou“. Mohu
ujistit všechny občany, kteří petici podepsali, že
knihovna bude i nadále fungovat v plném rozsahu, tj. že bude poskytovat nejenom výpůjční
službu, ale bude pro nás připravovat i nadále mnoho zajímavých besed, tvořivých dílen
a vzdělávacích akcí pro naši základní a mateř-

skou školu. Bohužel druhou část požadavku
petice nelze splnit, neboť paní Ouředníková
má na věc jiný názor a naše spolupráce končí.
Práce paní Ouředníkové jako knihovnice jsem
si vždy vážila, např. v dubnovém zpravodaji
v roce 2018 jsem za její práci poděkovala a mimo jiné uvedla, že je pro mě představitelkou
kvalitní knihovnice. Tento názor stále zastávám.
V dalším profesním životě přeji paní Romaně
Ouředníkové mnoho úspěchů a spokojenosti.
Nové paní knihovnici PhDr. Tereze Myslíkové
přeji, aby ji práce knihovnice a pracovnice informačního centra naplňovala svou různorodostí a přinášela jí mnoho radosti. Věřím, že až
se situace zklidní, budeme se s Vámi i nadále
scházet v naší knihovně při různých příležitostech a budeme Vám moci nabídnout i nové
služby. Zatím to bohužel nejde, neboť vyhlášený zvýšený stupeň PES nás opět donutil vrátit
se k výdejovému okénku.

Vážení spoluobčané, rozloučili jsme se s rokem 2020. S rokem, který nám všem přinesl mnoho změn, různá omezení
a obavy o zdraví své a svých blízkých. S rokem, který přes všechna svá negativa ukázal, že se dovedeme spojit, semknout se a vzájemně si pomoci a podpořit se. S rokem, který nám připomněl důležitost rodiny, přátelství, sociálního
spolužití ve vzájemném respektu, toleranci a úctě.
Dovolte, abych nám všem popřál, ať na tato připomenutí myslíme i v roce novém, bez hrozícího nebezpečí, bez nutnosti mimořádných opatření. Dále Vám přeji pevné zdraví, úspěch v osobním i profesním životě a čas, kdy budete
moci v každodenním shonu zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. 

Za KDU-ČSL ve Vyšším Brodě
Kulík Michal
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Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Aktuálně z DPS

Aktivizační
činnosti
V

Rozsvícení vánočního
stromečku v Domě
s pečovatelskou službou

P

řed DPS byl v neděli 29. 11. poprvé rozsvícen vánoční stromeček.
Slavnostní rozsvícení proběhlo v souladu s aktuálními vládními
nařízeními. Advent zahájil starosta Ing. Milan Zálešák a vedoucí OSV
Mgr. Lenka Grbačová. 

Mikuláš v Domě
s pečovatelskou službou

souladu s aktuálními vládními nařízeními, maximálně 10
osob v místnosti s ochranou nosu
a úst, byli opět obnoveny aktivizační činnosti v klubovně v DPS. Senioři
mají možnost znovu společně tvořit.
Dělali jsme vánoční přáníčka, andělíčky,
dárkové taštičky a další. Nejvíce seniory potěšila výroba adventních věnců, i když ve velmi omezených podmínkách.
Náladu to ale nepokazilo. Krásné věnce i letos zdobí nejeden adventní
stoly. Velké poděkování patří dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravou věnců a odboru městských lesů, který pro naše seniory zajistil
jedlové větve a vánoční stromek před DPS.
Velmi si toho vážíme. 

Zdobení vánočního stromečku
na náměstí u Infocentra
J

iž tradičně naši senioři z DPS ozdobili stromeček na náměstí u Infocentra. Ozdoby jsou výrobkem právě účastníků aktivizačních činností v DPS. Stromeček zdobí ozdoby z drátků různých tvarů, bílý porcelán
a sušené ovoce. Velmi nás těší, že naši senioři jsou stále aktivní a mají
chuť něco tvořit. 

V

pátek 4. prosince byl milým překvapením pro naše seniory Mikuláš,
4 čerti a dva andělé. Pekelná a nebeská družina s rouškami obešla
všechny obyvatele DPS a popřála krásný předvánoční čas. Každý senior
dostal mikulášský balíček, kde nechybělo ovoce, buráky a malý pozdrav
od čertů v podobě uhlí. Pro mnohé to bylo jediné rozptýlení po dlouhém
čase. Poté celá skupina přešla do Klubu pod kinem, kde pokračovala
Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců Města Vyšší Brod. 


Za OSV Lucie Kubíčková
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Termíny svozů
bio odpadu
v roce 2021
1.1. – 31.3.2021
( 1 x za měsíc, vždy 1. čtvrtek v měsíci)
7.1., 4.2., 4.3.
1.4. – 31.10.2021
(1 x za 14 dní, sudý čtvrtek)
8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7.,
29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10.
1.11. – 31.12. 2021
(1 x za měsíc, 1. čtvrtek v měsíci)
4.11., 2.12.

Svoz domovního odpadu 2021
Níže jsou uvedeny termíny svozů domovního a bioodpadu ve Vyšším Brodě v roce 2021.
každý týden – červená známka
1 x za 14 dní – žlutá známka
1 x za měsíc – zelená známka


Odbor životního prostředí
MěÚ Vyšší Brod

Vývoz komunálního odpadu – 2021
1 x týdně: 4.1., 11.1., 18.1., 25.1, 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 6.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4.,
26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6., 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8.,
30.8., 6.9., 11.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 6.12, 13.12., 20.12.,
27.12.
1 x 14 dní: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8.,
16.8., 30.8., 11.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.
1 x měsíčně: 4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 1.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 

Vánoční strom aneb ohlédnutí
P

říprava adventu, aneb kde vzít vánoční strom, nám dávala otázku v duchu stejnou, jako když
se zima zeptá: „Cos dělal v létě?“, už od jara.

Na tuto otázku jsme se snažili najít odpověď dřív, než nám bude položena. Náš tip na vánoční
strom se sešel shodně s přáním majitelky takové krásky, která rostla na zahradě paní Sonnbergerové. Díky ní jsme se mohli v parku na náměstí všichni těšit z netradiční kavkazské jedle.
No a protože prochází Brodem baba covidová, vynahrazovala nám tato jedlička všechny ty chmury, které si s sebou tato „osoba“ nese na hrbu. A navzdory i všem nepříjemnostem jsme se mohli
na konci roku těšit z drobných radostí, jako bylo (a je) to nejmenší, co jsme mohli pro sebe udělat;
setkat se u Vánočního stromu a v klidu vnímat čas adventu, čas smíření a očekávání.
Doufáme, že Vás tato vánoční kráska všechny potěšila a svým světlem rozzářila nejen dětské
oči…. 


Dagmar Poláčková, odbor ŽP

Defibrilátor pro hasiče
D

ne 29. 11. 2020 proběhlo školení hasičské jednotky k používání
AED defibrilátoru, který se rozhodlo vedení města hasičům pořídit.
Na defibrilátor se podařilo získat dotaci z Nadace ČEZ, která přispěla
částkou 30.000 Kč. Školení proběhlo vzhledem k protiepidemiologickým opatřením po malých skupinách v hasičárně. Při školení jsme si
zároveň zopakovali základy první pomoci. Defibrilátor je nyní uložen
ve výjezdovém vozidle a připraven k použití. 
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a defibrilátor pro Městskou policii
D

ne 29. 11. 2020 jsme se zúčastnili školení
první pomoci se zaměřením na používání
defibrilátoru AED řady DDU-100. Poté, co se
městu podařilo získat dotaci na koupi defibrilátoru pro hasiče, bylo rozhodnuto koupit
defibrilátor i pro městskou policii. Školitel, který je rovněž profesionálním záchranářem, přihlásil oba defibrilátory do systému záchranné
služby. V aplikaci Záchranka by se měly objevit
začátkem příštího roku. Teď nám zbývá jen
doufat, že nebude potřeba ho použít, ale kdyby náhodou bylo, tak je připraven pomoci. 
Daniel Krob

Činnost hasičů v roce 2020
Přehled zásahů JSDH Vyšší Brod za období 1. 2. 2020 – 13. 12. 2020
Název obce
Dolní Dvořiště

Horní Dvořiště
Lipno nad Vltavou
Loučovice

Malšín
Rožmberk nad Vltavou

Vyšší Brod

typ události

celkem hodin

Dopravní nehoda silniční

82:52

Požár

1:28

Technická pomoc

3:23

Ostatní pomoc

1:05

Požár

2:49

Požár

1:17

Dopravní nehoda silniční

2:05

Dopravní nehoda železniční

4:51

Technická pomoc

2:10

Dopravní nehoda silniční

2:05

Technická pomoc

2:10

Typ události

Dopravní nehoda silniční

7:28

Technická pomoc

Aktuální součtová tabulka JSDH Vyšší Brod
za období 1. 1. 2020 – 13. 12. 2020
počet účastí

celkový čas

Dopravní nehoda silniční

17

105:01

0:41

Dopravní nehoda železniční

2

4:51

Dopravní nehoda silniční

11:32

Ostatní pomoc

6

3:22

Ostatní pomoc

2:17

Požár

5

8:25

Požár

2:51

Technická pomoc

21

17:06

Technická pomoc

8:32

CELKEM ZA JEDNOTKU

51

0
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Zprávy z rady
Na konci loňského roku se jak rada města, tak zastupitelstvo sešlo ke svým
jednáním. Oba orgány našeho města
provedly vícero důležitých rozhodnutí,
o kterých bych vás chtěl krátce informovat.
Dobrovolné zveřejňování smluv
Už v roce 2019 schválila rada města zřízení
takzvaného registru smluv, ve kterém jsou
zveřejňovány všechny smlouvy na dodávky
služeb, kupní smlouvy apod. s celkovou hodnotou vyšší než 50 tis. Kč bez DPH. Jedná
se o čistě dobrovolné rozhodnutí ke zvýšení transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky. Žádný zákon naši obec k takovému postupu nezavazuje. Zveřejňování
smluv bylo v poslední době pozastaveno, a to
z důvodu nakládání s osobními údaji. GDPR
stanovuje, jaké údaje mohou, nebo nemohou
být při dobrovolném zavedení registru smluv
obce zveřejněny. Takzvaně zakázané údaje se
liší od typu smluvních stran, jinak se postupuje při smlouvách s OSVČ, jinak v případě společností atd. Z toho důvodu rada města schválila nový způsob zveřejňování, kdy nebude
v registru zveřejňováno celé znění smluv,
ale ty nejdůležitější údaje. To znamená název
dodavatele, předmět zakázky, celková cena
zakázky a termíny plnění. Jelikož se u dodavatelů liší chráněné osobní údaje dle jejich
právní formy, tímto způsobem se vyhneme
možné chybě při anonymizování smluv, a tím
i případnému napadení kvůli neoprávněnosti
zveřejnění údajů. O žádné důležité informace
ale nebude registr smluv ochuzen.
Organizační změna v knihovně a infocentru vyvolala petici
Organizační změně, která spočívá ve spojení
pozic knihovníka a referenta infocentra, byl
na stránkách zpravodaje již věnován velký
prostor, ať již jejímu vysvětlení, nebo různým
názorům na její zavedení. Na konci listopadu
rada schválila nový organizační řád městského úřadu, kde již je tato změna obsažena
a v návaznosti na to, bylo vyhlášeno výběrové
řízení na novou pozici. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva byla předána
petice, adresovaná radě města, „Za zachování
činnosti knihovny ve Vyšším Brodě v plném
rozsahu s knihovnicí Romanou Ouředníkovou“. Na svém posledním zasedání v roce
2020 se rada peticí zabývala. Samozřejmě
všichni vnímáme obavy, které tato změna vyvolává, ale činnost knihovny bude jednoznačně zachována. I po spojení dvou pozic, díky
které dojde k efektivnímu doplnění pracovní
náplně, se činnosti knihovny nebude nijak
měnit k horšímu. Bude zachována výpůjční
doba ve stávajících výpůjčních dnech a nadále budou pořádány knihovní kulturní a vzdělávací akce. Jsem přesvědčen, že žádnou změnu k horšímu nikdo z Vyšebrodských nepocítí.
Od začátku rada v této otázce postupovala
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Rozpočet počítá s přístavbou MŠ, která bude napojena na historickou budovu MŠ a bude mít
zelenou střechu. Více k přístavbě v příštím vydání zpravodaje.

tak, aby knihovna nadále fungovala i jako
komunitní centrum, které nebude sloužit jako pouhá „půjčovna knih“, ale bude nadále
poskytovat širokou nabídku pro obyvatele
a nadále úzce spolupracovat s místní školou.
Kulturní nabídka města, do které je třeba zahrnovat i činnosti knihovny, je pro nás velmi
důležitá a při řešení jsme zohlednili spousty aspektů a vnímali jsme i všechny vyřčené
názory. Obecně je velmi snadné říct, že něco
nebude fungovat a dojde určitě k degradaci ještě před tím, než daná situace nastane.
Do budoucna se dívám pozitivně, a to i z toho důvodu, že nová pracovnice paní Tereza
Myslíková má velmi dobré předpoklady díky
svému vzdělání. Má zkušenosti s prací s dětmi
i s jejich vzděláváním. A především ji zaujalo spojení práce v infocentru a v knihovně.
Na spolupráci s ní se velmi těším a přeji jí
hodně úspěchů. Věřím, že až se dobře zorientuje v agendě své pracovní pozice, bude vše
fungovat velmi dobře. I já bych chtěl osobně
poděkovat odcházející knihovnici, paní Romaně Ouředníkové, za odvedenou dlouholetou
práci.
Rozpočet na rok 2021 byl schválen
Není žádným tajemstvím, že diskuze o návrhu
rozpočtu vždy přináší mnoho názorů i emocí. Nejinak tomu bylo i v případě rozpočtu
na rok 2021, o to víc, že náš čekají minimálně
dva ne zrovna jednoduché roky. Nakonec
byl schválen rozpočet v této podobě: příjmy
celkem: 103.779.487,92  
Kč, výdaje celkem:
157.499.950  Kč, financování: 53.720.462,08  Kč.
Financování je kryto z úspor města z minulých let. Mezi největší projekty, které jsou
v rozpočtu zahrnuty, je přístavba mateřské
školy, výstavba nového bytového domu nebo nová technologie a další opravy v úpravně vody, což by mělo zajisti dostatek pitné

vody ve městě i do budoucna. K jednotlivým
projektům a k rozpočtu budeme podávat detailnější informace v dalších vydáních zpravodaje.
První ročník participativního rozpočtu
proběhne letos
Do rozpočtu města na rok 2021 byla zahrnuta
i částka ve výši 400 tisíc korun na takzvaný
participativní rozpočet. Jak budou tyto prostředky využity, rozhodnete vy sami občané
města. Budete mít možnost navrhovat své
nápady, které dokáží náš veřejný prostor oživit, doplnit anebo ho využít k novým, užitečnějším potřebám. Příkladem může být nový
vodní prvek, výsadba stromů vytvoření nové
klidové zóny, kde rádi trávíte volný čas, doplnění mobiliáře anebo i uspořádání akce pro
své spoluobčany. V neposlední řadě se participativní rozpočet stane databází námětů
a potřeb pro budoucí zlepšení našeho města.
Ještě během ledna začneme s anketou, jejíž
pomocí si sami vyberete název participativního rozpočtu. Samotné sbírání vašich návrhů pak odstartuje během druhé poloviny
února. Už nyní můžete začít přemýšlet, co by
jste chtěli do participativního rozpočtu navrhnout. Návrhy budou posouzeny z hlediska
jejich realizovatelnosti.Poté bude spuštěno
hlasování, ve kterém sami občané rozhodnou
o výběru projektů, které budou z rozpočtu
financovány. Podrobnější informace se budou
objevovat na webu a facebooku města a budou zveřejněny i v příštím vydání zpravodaje.
Pokud byste již nyní měli nějaký dotaz, neváhejte se na mě obrátit na tel. čísle 725 483 043
nebo na e-mailu
mistostarosta@mestovyssibrod.cz 


Jan Straka
místostarosta

Nevytištění – Vytištění článku Vize 2018
Vážení Vyšebrodští,
jen krátká noticka k Nevytištění – Vytištění
článku VIZE. Opravdu jsme Vás již nechtěli
naším článkem „Stavba hřiště ve Studánkách
a tepelné hospodářství“ obtěžovat v prosincovém vydání zpravodaje, jelikož byl určen pro číslo listopadové, a také proto, že
jsme našli jiný způsob, jak Vám tento článek
zprostředkovat. Ano, 26. 10. jsem byla vyrozuměna, že článek z důvodu jeho délky nebude v listopadovém čísle otištěn a že bude
otištěn až v prosincovém vydání po redukci
z cca 10.000 znaků na 2.000 znaky. Redukce
článku jako podmínka pro jeho vydání však

byla pro nás neakceptovatelná, proto nebyl
redukovaný článek redakci dodán.
Na telefonický dotaz členky redakční rady
ze dne uzávěrky prosincového zpravodaje,
tj. 18. 11., zda dodáme zredukovaný článek,
zněla má odpověď, že nikoliv, nepřejeme si
jeho rozdělení a že si již ani nepřejeme, aby
daný článek byl vydán. Byť ústně, i přesto jsem tak vyjádřila náš postoj k danému. Navzdory vyjádřenému přání byl článek svévolně rozdělen a vydán. 1. prosince
jsme znovu informovali členy redakční rady,
že si nepřejeme, aby z článku „Stavba hřiště

Výběr z mailové korespondence
týkající se daného článku VIZE
V přiložené korespondenci je pro čtenáře přiblížena situace
kolem příspěvku dodaného VIZÍ k otištění ve Vyšebrodském
zpravodaji, který došel 20. 10. 2020.
26. 10. 2020
Vážené zastupitelky,
váš článek bude zveřejněn a je zařazen do prosincového vydání zpravodaje. Prosím jen o jeho rozsahovou korekturu. Průměrně mají
články kolem 2.000 znaků. Váš článek má kolem 10.000 znaků. Svým
rozsahem zabere příliš mnoho místa na úkor dalších zpráv.
Za redakční radu – vzhledem k vyváženosti zpráv je přímo povinností
novináře vyžádat si vyjádření protistrany.
Vlastní úsudek si udělá inteligentní člověk právě na základě všech
dodaných informací.
S pozdravem Karel Troják
26. 10.
Ahoj Karle,
děkuji za informaci. Mohla bych se ještě zeptat, zda důvodem k nezveřejnění v listopadovém zpravodaji je jen délka článku nebo je ještě
jiný důvod?
Předem děkuji za odpověď.

2. 11. 2020
Ahoj Romčo,
nezpracování letáku beru na vědomí, jen o tom prosím taky informuj
i tajemnici. Co se týká článku a jeho posunutí do prosince. Skutečně se
jedná jen o rozsah jiný důvod tady nevidím.
Prosím ještě jednou o jeho přiměřeně zkrácenou verzi. Děkuji
Zdravím a přeji hezký den Karel
Dne 18. 11. byla paní Ouředníková skutečně telefonicky paní Kaiserovou
dotázána, zda bude článek dodán a zkrácen na přiměřenou velikost.
Nejednalo se tedy o jeho vydání, ale jen krácení. To bylo zamítnuto. A tak
zůstala v platnosti zpráva z 26. 10. Osobně se domnívám, že tu mohlo dojít k jistému nedorozumění, a tak si musí každý čtenář na základě faktů
udělat obrázek sám.

ve Studánkách a tepelné hospodářství“ byla
zveřejněna jeho druhá část v jakémkoliv budoucím vydání Vyšebrodského zpravodaje,
natožpak, aby byla k dispozici ke komentářům třetí straně bez našeho vědomí.
Na závěr, v citované e-mailové korespondenci dne 2. 11. jsme řešili pouze neotištění
článku pana Jiřího Anderleho, nikoliv článek
zastupitelky. 


Romana Ouředníková,
VIZE 2018

Něco o zpravodaji
P

ráce novináře není svévolnou činností bezhlavého vydávání příspěvků, ale také se musí řídit Etickým kodexem, který nám mimo
jiné říká:
a) dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,
b) nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy
byly deformovány zamlčením důležitých dat,
c) odmítat jakýkoliv nátlak na zveřejnění nepravdivé nebo jen částečně
pravdivé informace,
d) neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodů zaujatosti atd.
Dále se musí řídit tiskovým a jinými zákony. Neboť tím chrání sebe,
ale i pisatele příspěvků. Jedním z nich je i trestněprávní zodpovědnost
za obsah vydaných článků. Zde bych se pozastavil u § 184 odst. 1 tiskového zákona.
POMLUVA – kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej
v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou
vážnou újmu.
Je těžké posoudit články, které začínají slovy „doslechl jsem se…“
na jakém faktu se zakládají. Pokud se politický dialog zvrhne do osobní
nevraživosti, tak není divu, že se ptáme proč. Jedná se skutečně o důležitou věc nebo je to jen osobní osočení?
K práci redaktora patří i určitá práva, která může uplatňovat. Ta jsou
právě obsažena v zákoně č. 46/2000 sbírky. Jeden bod ale za všechny
– „Není možné požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď“.
Pokud sledujete články uveřejněné ve zpravodaji, tak vidíte jen vstřícný
postoj redakce, že tyto články, které se zabývají neustále jednou kauzou, jsou vydávány.
Věřím, že v nadcházejícím roce, kdy vstupujeme do věku Vodnáře, se
situace rozvášněných stran opět vrátí na úroveň kvalitní, konstruktivní
politické diskuze, která bude věcná.
Dle mého názoru by se měly problémy řešit především u stolu, nikoliv
prostřednictvím médií. S tím je spojená i kvalitní propagace města široké veřejnosti. Myslím si, že toto není cesta, jak se stát reprezentativním
městem plným spokojených občanů, ale i návštěvníků.
Mějme se rádi.
Za redakci přeji všem úspěšný a především zdravý rok 2021. kt
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Z Vašich
dopisů...

Jsou i cennější
věci
D

elší dobu žiji a pracuji v Praze. Jsem tak
svým způsobem poněkud odtržený od každodenního dění ve Vyšším Brodě. Duší jsem
ale stále Vyšebroďák a stále se sem pravidelně a rád vracím za rodiči. Poněkud z povzdálí
jsem tak mohl sledovat bouři, která se na začátku podzimu strhla na stránkách Vyšebrodského zpravodaje ohledně fungování městské
knihovny. Vzhledem k tomu, že mi otázka kultury není úplně cizí, chtěl jsem k této diskuzi
již v listopadu 2020 přidat svůj názor. Bohužel
se nepodařilo můj článek do Vyšebrodského
zpravodaje zařadit, a tak jsem ho rozeslal alespoň jako vzdálený apel na jednotlivé členy
zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že některé názory, které jsem ve svém článku vyslovil, jsou platné všeobecně, dohodli jsme se
s redakcí Vyšebrodského zpravodaje na jeho
lehčím upravení a zveřejnění nyní.
V zásadě bych chtěl doufat, že nebudu zařazován mezi My a Oni, tedy mezi ty, kteří
kopou za opoziční a nebo za koaliční zastupitele. Chtěl bych si nechat odstup. Pojďme
se podívat na fungování knihovny z hlediska
jejího přínosu pro město.
Myslím, že je jasné, že knihovna nebude výdělečným zařízením a peníze nám vydělávat
nebude. Dělá však velkou službu v posilování
vzdělanosti, kulturnosti a komunitního setkávání. Nebude z toho nikdy okamžitý zisk, ba
dokonce nás to bude stát nejen určité prostředky, ale také velké úsilí. Ovšem kultivovaná a zdravá občanská společnost se projeví
výrazně lepším přístupem ke svému okolí.
V článku pana starosty Zálešáka ve Vyšebrodském zpravodaji ze září rád čtu, že tímto směrem vnímá knihovnu nejen on, ale i městská
rada. Jen se trochu bojím, že svým následným
poněkud tvrdým postupem šla městská rada
zcela proti smyslu toho, co říkají.

Předně se tu psalo o výsledku auditu, na jehož základě byla zjištěna velká časová rezerva v práci knihovnice, která dle něj pracuje
na pouhých 28 % (článek pana Jaroše, září
2020). Pojďme na chvíli odložit otázku jeho
správnosti. Selským rozumem vzato se ptám:
„Co se výrazně změnilo na fungování knihovny v posledním období?“ Padesát let je v ní
jeden pracovní úvazek. Nyní po půl století
nám nezávislý audit zjistí, že tento úvazek je
zcela nadbytečný a využívá se tak jen zhruba
ze čtvrtiny (28 %). Ptám se tedy znovu: „Co se
v knihovně změnilo? Přestala dělat nějakou
svojí konkrétní činnost?“ Pokud ano, pak bych
úpravu úvazku knihovnice chápal.
Ale aniž bych se chtěl dotknout práce předchozích zaměstnanců knihovny, sám s velkým
obdivem pozoruji, že za poslední desetiletí
knihovna ve svém snažení neobyčejně rozkvetla a navýšila svojí činnost směrem k veřejnosti. Ať už je to výběr a rozvoj knihovního
fondu, ale i nejrůznější besedy, čtení z knížek, spolupráce se školou, rozsáhlé příspěvky
do Vyšebrodského zpravodaje a další. Proč
není pro nás rozhodující tento dlouhodobý
fakt? Prosím, vezměme si namátkově jakékoliv
číslo Vyšebrodského zpravodaje rok dva i více zpět a podívejme se na příspěvky knihovny. Široký výběr nově nakupovaných knih,
přednáškové cykly, podvečerní čtení, mrňata
v knihovně a podobně. Zpravidla jsou to vždy
jedna až dvě strany zpravodaje. Nebo se pletu
a byly za poslední období nějaké výtky k činnosti knihovny? Její činnost stagnovala? Pokud ne, proč se tedy na základě jakéhosi auditu úspěšně rozvrátil až nadprůměrně dobře
fungující systém v oblasti kultury? A velmi se
omlouvám, že my nikdo nevymluví, že opravdu již došlo k rozvrácení současného fungování knihovny.
A teď se tedy dostávám k oné diskutované správnosti auditu, kterým se pohříchu
na stránkách Vyšebrodského zpravodaje tajemnice města a městská rada silně zaštiťují.
Promiňte mi prosím přirovnání, ale až se mi
zdá, že svorně volají: „To my ne, my to tak
nechceme, ale ten zlý audit nám to přikazuje.“ Nechci zpochybňovat jeho nezávislost,
jen nevím, jak v něj mám mít důvěru, když se
dočítám (článek pana Jaroše, září 2020), že nezapočítává 20 hodin otevírací doby knihovny

týdně a tím už v základu škrtá půl úvazku
knihovnice. Tomu opravdu nerozumím.
Chápal bych i otázky slučování organizačních
jednotek města do jednoho celku. V tom případě je asi pochopitelné sloučení knihovny
s kulturním a informačním střediskem, které
si mohou být kulturní agendou blízké. Proč je
ale do něj knihovna ve výsledku začleňována
jen jako poloviční úvazek a ne celý? Tím tedy
dále degradujeme pozici kulturních institucí
v našem městě a oslabujeme jejich úlohu. Pokud se pak dočítám, že město financuje například stavbu obřadní síně za 16 milionů korun,
je pro mne smutné, že neumíme v rozpočtu
najít bratru sto dvacet tisíc na polovinu úvazku kulturní pracovnice.
V současné době je naše společnost až nezdravě orientována na výkon, na otázku, co
to sype. Poměřujeme tím pak věci, které mají
jinou hodnotu a význam. Pokud zchudneme a ztratíme vše, co vlastníme, vzdělání
a moudrost nám zůstane. Skoro kacířsky bych
v tomto případě navrhl, aby se pracovní úvazek v knihovně nekrátil, ale naopak navýšil
a podpořilo se její úsilí o zvyšování kulturnosti a vzdělanosti. Ale chápu, toto není dnes
na pořadu dne.
V městském zastupitelstvu a potažmo v městské radě zasedá pár občanů, kterých si vážím,
některé znám a dokonce některé mohu považovat i za své přátele. Tím chci říci, že nechci
přidávat munici na stranu opozice a přilévat
olej do napjatých vztahů v městském zastupitelstvu. Jen se obávám, že současná reorganizace knihovny probíhala stylem slona v porcelánu. Rozbití stávajícího systému jde velmi
rychle a zlehka. Velmi těžko se pak opětně buduje systém nový, který bude stejně úspěšný.
Co říci závěrem? Městská knihovna bude jistě
fungovat i se sníženým úvazkem. Ovšem šetření v kulturně vzdělávacích oblastech se nám
vždy vymstí. Nemyslím si, že by takovou úsporu mělo město zapotřebí. Myslím si, že na to
máme. 
Jiří Anderle
dopisovatel Vyšebrodského zpravodaje
– Pohled (do) historie
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Jsou určité
meze…
V

poslední době mě, jako externího Vyšebroďáka velmi nemile překvapily stati
dr. Hanzlíčka, který si na stránkách Vyšebrodského zpravodaje vyřizuje prostřednictvím
média své osobní averze vůči stávajícímu vedení města. Zvláště to od něj schytávají pan
starosta a místostarosta. Měl jsem v minulých
letech s nimi možnost do určité míry spolupracovat a stojím si za tím, že to jsou lidé
na svých místech a zcela právem v čele města
díky svým charakterovým vlastnostem. Proto
také byli již po několikáté zvoleni. To je princip
demokracie.

Jenomže pan Hanzlíček to jaksi nechce uznat
a kalí vodu, kde se jenom dá, nehledě na jakoukoli etiku oprávněné kritiky. Jedná se pouze o hulvátské osočování. Nechci zacházet
do detailů, jelikož ty už vysvětlili pánové starosta a místostarosta ve svých obdivuhodně
slušných a korektních reakcích. Ovšem Hanzlíčkovu druhu lidí připadá slušnost jako slabost. Nechť se ale nemýlí: síla pravdy je nakonec dominantní. Nezasvěcenému čtenáři
je na první pohled jasné, kdo je tu noblesní
a věcný, a kdo bezskrupulózní hulvát. Proto
také píši svůj názor. V demokratické společnosti by se lidé měli proti neslušnosti, ba
lidskému hovadství, ozývat, aby nenabylo
vrchu. Ohledně psychologického profilu pana
Hanzlíčka lze konstatovat následující, dle jeho
již napsaného:

– Demagogie a podpásovky, včetně očividných lží, které podsouvá svým opozičníkům
– Zavilá útočnost ve vyřizování si svých účtů
(možná mindráků) před veřejností
– Nezvladatelná exhhibence
– Naprostá nestoudnost a absence sebereflexe ve svých lživých argumentacích
Návrh: včasné psychiatrické léčení, než dojde
k tragickým koncům!
Z takovéhoto zastupitele si lze snad skutečně
tropit jenom šašky, kdyby ovšem v neutěšeném stavu naší justice nebyl skutečně nebezpečný. Nicméně na každého dojde… 
PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D.
historik Vyššího Brodu, Praha.

Knihovnu nerušíme!

… a kdo si to myslel, podlehl omylu.
sezoně (letní prázdniny) nejsou akce pro školy,
zato vrcholí práce v infocentru. Práce knihovníka je vázána na místo v knihovně pouze
2 dny v týdnu, kdy je otevřena, případně, pokud se přímo v knihovně koná akce. Ostatní
práce (objednávka knih, psaní článků apod.)
lze dělat i z infocentra. Tyto dvě činnosti se
ukázkově doplňují.
Radní se dohodli na formálním rozdělení nového sdíleného pracovního místa: ½ úvazku
pracovníka knihovny + ½ úvazku pracovníka
infocentra.

O

potřebě provést personální audit mluvili
zastupitelé dlouho. Dokonce některá volební uskupení ho měla v programu už v roce
2014… Personální audit na městském úřadu proběhl v srpnu a září 2019. Prováděla ho
renomovaná firma M. C. TRITON, jež působí
v oboru už 30 let a zpracovala personální audit
mj. i v MÚ Příbram či MÚ Kutná Hora.

Výsledek personálního auditu ukázal potřebu
jistých změn napříč všemi odbory. Proto v následujícím půlroce došlo ke změnám nebo
doplnění agend na odboru stavebním, finančním, životního prostředí, kultury a cestovního
ruchu, dále na matrice a v knihovně. Pracovníci všech odborů, kromě knihovny, změny
přijali s pochopením.
V knihovně ovšem vůle a ochota přijmout další práci na čtvrt úvazku nebyla.
Co se knihovny týče, auditoři doporučili jako
nejvhodnější řešení zařazení agendy / zaměstnance pod Odbor kultury a cestovního ruchu,
snížení pracovního úvazku v rámci agendy

knihovny a nově přiřazení 0,25 úvazku odboru
kultury.
Personální audit mj. ukázal, jaký vliv na výkon
má využití výpočetní techniky v praxi. Před
30ti lety, kdy se veškerá agenda knihovny vedla ručně, trvala práce mnohem déle a vykryla
celý úvazek. Nyní, s využitím všech výdobytků
moderní doby se práce velmi zrychlila a je
na ni potřeba mnohem méně času.
Rada města uvažovala o novém pojetí a začlenění všech pracovníků, zabývajících se kulturou a cest. ruchem do organizační struktury
Městského úřadu. Podstata pracovních náplní
dotčených pracovníků se navzájem prolíná,
doplňuje, a proto je logické a užitečné jejich
sloučení pod jedno vedení, a to pod Odbor
kultury a cest. ruchu. Knihovna bude moci využívat technické vybavení, lepší zázemí a potenciál MěKZ ke své činnosti, naopak MěKZ
může čerpat z možností a znalostí knihovny.
Když knihovna pořádá v období říjen – květen
kulturně–výchovné akce pro školy, činnost
infocentra je utlumena. Naopak v turistické

Při projednávání možností, čím doplnit chybějící ¼ úvazek k práci knihovnice se Rada
města shodla, že nechce paní knihovnici stavět
do pozice, kdy by si musela volit mezi prací
pro město a prací zastupitelky, protože podle zákona o volbách nesmí zastupitel během
výkonu mandátu vykonávat práci úředníka
(tj. státní správu).
Nejdříve bylo paní knihovnici nabídnuto doplnění prací v infocentru, ale to odmítla. Dále
bylo nabízeno: doplnění 20 % úvazku vidimace, legalizace, Czech Point a zástup na matrice
– odmítnuto. Paní Ouředníková žádala o posečkání s doplněním práce po skončení svého mandátu. Na to Rada města nepřistoupila,
protože se jedná o dobu nejméně 2 let, kdy
by byla vyplácela mzda za neodvedenou práci. Paní Ouředníkové bylo nabídnuto snížení
úvazku o 20 %. Snížení úvazku nebylo přijato.
Po takto neúspěšném vyjednávání, kdy Rada
města vyčerpala všechny možnosti, bohužel
nezbylo než dát pracovnici knihovny výpověď.
Protože jsme byli s kvalitou práce p. Ouředníkové spokojeni, musím vyjádřit lítost nad
jejím rozhodnutím nepřijmout doplnění práce
na plné využití jejího úvazku. 
H. Voráčková, radní města
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Advent 2020

Předání Betlémského světla na státní hranici s Rakouskem.

František Sofka – předávání ocenění
za celoživotní práci hasiče.
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Předání Betlémského světla na státní hranici
s Rakouskem.

Betlémské světlo před infocentrem.

Z

a DS Brodýsek věříme, že jste si užili příjemně adventní čas a prožili Vánoce v kruhu rodiny a přátel. My s dětmi jsme si adventní čas a čekání
na Ježíska zpříjemnili pečením perníčků, výrobou Vánočních ozdob a přání. Zdobením stromečku u radnice i ve skupince. Přišel nás navštívit
Mikuláš se svýmipomocníky, pro které jsme si připravili písničky a básničky. A protože byly děti hodné, zanechal nám pod stromečkem dárky
i Ježíšek. Vše jsme zakončili Vánočním focením, které nafotila naše nová kolegyně a fotografka Míša Dvořáková.
Vzhledem k této zvláštní době Vám chceme do Nového roku 2021 popřát především zdraví a brzký návrat k normálnímu životu. 


Přeje kolektiv DS Brodýsek
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Čtenářský koutek
Butlerová Dori – Strašidelná knihovna
Povídá se, že na místní hasičské stanici mají
trable s novým psem Sparkym. Z neznámých
důvodů štěká a vyje před dveřmi do klubovny.
Proč to asi dělá?
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky 15
Vychází pod názvem „Samá voda“.
Válková Veronika – Arábie
Bára mezi beduíny.

Poslední z prosincových novinek, které
byly zakoupeny až po vydání prosincového
Zpravodaje, o kterých byste ale měli vědět.
Příjemné čtení
R. Ouředníková
Skácel Jan – Proč ten ptáček z větve nespadne
Poetické verše, kterými slavný moravský básník
Jan Skácel doprovodil kresby zvířat proslulého
malíře Josefa Čapka.
Müller Ondřej – Máme kostru ve skříni
Dosud nevydané strašidelné básně od našich
předních básníků a písničkářů.
Březinová Ivona – I hračky si chtějí hrát
Žlutá kuželka zůstala sama doma, ostatní si
vzaly děti na výlet. Co si jen opuštěná kuželka
počne?
Kšajtová Marie – Cvoček a pan Márinka
Pejsek Cvoček a pan Márinka jsou velcí kamarádi. Jeden bez druhého si svůj veselý domov
neumějí vůbec představit. Ale jednou v podvečer se Cvoček svého pána nedočkal.
Stančík Petr – Jezevec Chrujda krotí kůrovce
Chlupatý padouch tchoř Smradolf do lesa Habřince přivedl brouky kůrovce.
Novotná Anna – Pytlík a flaška
Pytlík a Flaška se potkají na dětské oslavě. Padnou si do oka, ale krutý osud je náhle rozdělí.
Pospíšilová Zuzana – Kouzelný pelíšek
Babička Markéta ví o bylinkách vše – kdy se
mají sbírat, jak je sušit a proti jakým neduhům
pomáhají. Co se ale stane, když chce pomoci
starému pejskovi, který už nemůže chodit?
Peroutková Ivana – Ukradené housle
Kam zmizely drahé housle? Znáte malého detektiva? Jmenuje se Frantík Lebeda a má už tři
úspěšně vyřešené případy.
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Rowling J.K. – Ikabog
Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na světě. Oplývalo spoustami zlata, zdejší
král měl nejkrásnější knír ze všech a po místních dobrotách lidé tančili blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu žil podle legendy
strašlivý Ikabog.
Springerová Nancy – Enola Holmesová
Sesta Sherlocka Holmese řeší případ pohřešovaného markýze.
Březinová Ivona – Poušť všude poušť
Šestice dětí se pod dohledem několika dospělých vydává na dobrodružnou cestu do tuniské pouště.
Matocha Vojtěch – Prašina
Je parné léto a napětí na hranicích Prašiny
narůstá. Podnikatel Klement Hrouda se vrací
do Prahy, aby se pomstil, a po úbočí Šibeničního vrchu obchází Krchlebani vedení záhadným Melicharem.
Flanagan John – Hraničářův učeň
Kniha patnáctá nese název „Ztracený princ“.
Paolini Christopher – Spát v moři hvězd
Začátek epické vesmírné ságy od autora bestsellerové série Eragon.
Komiksy:
Skala Martina – Jmenuji se Číčák
Nový komiks, jehož hlavním hrdinou je kocour,
který se se svými majiteli stěhuje do Londýna.
Marešová Jarmila – Veverka a myška v Praze
Veverka s Myškou jsou zvědavé a hubaté kamarádky. Vydaly se za babičkou do Prahy a krásy města objevují s cestovní kanceláří pana
Havrana.
Kopl Petr – Morgavsa a Morgana
Pokračování oblíbených příhod dvou čarodějnic, Morgavsy a malé Morganky, které znáte ze
Čtyřlístku!
Věhlasné příběhy Čtyřlístku
pro zajímavost:
Drijverová Martina – Moje první zahrádka
Fišarová Michaela – V bříšku

detektivky pro dospělé:
Indridason Arnaldur – Stíny noci
V bytě v centru Reykjavíku byla nalezena mrtvola obchodního cestujícího. Střela do hlavy,
která jej usmrtila, nasvědčuje chladnokrevné
popravě.
Penny Louise – Vysoký účet
Když se v bistru ve Three Pines najde ve stěně
sto let stará, ručně nakreslená mapa, nejdřív se
zdá, že jde o pouhou kuriozitu, ale čím důkladněji ji obyvatelé vesnice zkoumají, tím podivnější jim připadá.
Nesbo Jo – Království
Dva bratři. Jedno království. Nespočet tajemství.
Christie Agatha – Poslední seance
Hanibal Jiří – Alej smrti
Polistopadová éra byla pro mnohé obdobím
euforického nadšení z pádu totalitního režimu
a ze znovunabyté svobody. Jenže pro jiné to
byla příhodná doba, jak se poměrně snadno
dostat k pohádkovému majetku, penězům
a moci.
historické romány:
Cenziper Debbie – Občan 865
Kniha popisuje obtížné a vleklé úsilí amerického Úřadu pro zvláštní vyšetřování (OSI) najít,
zbavit amerického občanství a vyhostit bývalé
nacisty a jejich pomocníky, kteří se po válce
vloudili do Spojených států a vedli tam poklidný život, aniž by zaplatili za své zločiny.
Schiewe Ulf – Atentátník
Červen 1914. Týden, kdy se rozhodne o všem.
Týden, kdy se tři mladí Srbové vydávají na cestu do Sarajeva.
Kracíková Jindřiška – Králova třetí žena
Strhující příběh o osudu mladé královny na pozadí mocenského boje a palácových intrik.
Whitton Hana – Sidonie Česká
Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli
provdali za saského vévodu, ve kterém později
nalezne velkou oporu.
Glockner David – Prokletí rodu Auerspergerů
Kníže František Josef Auersperg a jeho manželka Vilemína chystají na svém zámku ve Žlebech velkolepou oslavu stříbrné svatby.
Esperian Valery – Achnaton
Když se faraon Achnaton rozhodne vzepřít tradici a namísto uctívání egyptských bohů začne
vzývat jediného boha Atona, navždy tím změní
tvář celého Egypta.
pro zajímavost.
Honzák Radkin – Emoce od A do P
Kniha oblíbeného psychiatra Radkina Honzáka nás provádí světem emocí. Jeho pilíře tvoří
strach, hněv, smutek, radost, odpor a údiv –
šest základních emocí, z nichž se skládá celé
bohaté emoční spektrum.

Knižní tipy

Městská knihovna v roce 2020
D

alší rok v knihovně je za námi. Světová
pandemie onemocnění covid-19 ovlivnila
nejen naše soukromé a pracovní životy, ale
měla i zásadní vliv na letošní bilancování činnosti knihovny. Dovolte mi tedy poslední krátké shrnutí tohoto roku.
Organizace knihovny se změnila v květnu roku
2019, kdy se knihovna z organizační složky
Města stala součástí Městského úřadu jako samostatné oddělení. Na knihovnici s úvazkem
1,0 již nebyl požadován zástup na matrice
v době nemoci a dovolené matrikářky (což
knihovnice činila již od 90. let), ale k vlastní knihovní činnosti přibyla agenda správy
webových stránek města, generování materiálů pro zastupitele a elektronická úřední deska. Významná změna se stala v tomto roce,
kdy rada města rozhodla o začlenění knihovní
činnosti pod odbor kultury (zaniklo oddělení
knihovny) a zredukovat vlastní knihovní úvazek o celou polovinu. Stává se tak po 51 letech, kdy měl knihovník celý pracovní úvazek
na činnost knihovní.

Cílek Václav – Jak přejít řeku
Tato kniha představuje několik let uvažování
o společnosti, přírodě a nás samých.
Benedict Marie – Lady Clementine
Píše se září roku 1908 a Clementine Hozierová
se vdává za mladého, geniálního politika s progresivními názory: Winstona Churchilla. Nejde
však o tradiční spojení, neboť Clementine stojí
svému muži po boku nejen v manželství, ale
i v politice. 

Knihovnu i v letošním roce navštěvovalo
ke dnešnímu dni 260 registrovaných čtenářů
(z toho 68 dětí). Doposud si vypůjčili 10.710
knih a časopisů. Knihovnu celkem fyzicky navštívili 2.304 čtenáři. Vedle fyzických návštěv
čtenářů evidujeme i vytíženost vyhledávání
v on-line katalogu a návštěvu webových stránek knihovny. Ty navštívilo 2 936 „návštěvníků“.
Knihovní fond ke dnešnímu dni sčítá 14.596
knih, 718 brožur a 128 společenských her.
Letos se nakoupilo 527 knih. Odepsáno bylo 1.065 knih převážně naučné literatury pro
dospělé. Na knihy v rámci rozpočtu byla vyčleněna částka 150.000 Kč. V knihovně nabízíme 42 titulů periodik, kdy polovinu z nich si
půjčují klienti Domu s pečovatelskou službou.
Z Grantového programu Česká knihovna jsme
získali 29 knih českých autorů.
Velkým zásahem do chodu knihovny, jak jsem
se již zmínila, byla situace ohledně onemocnění covid-19 a s ní i vládní opatření v podobě
uzavírky knihoven a omezení jejich činnosti.

Na základě nařízení byla naše knihovna uzavřena na jaře od 13. března do 3. května (7 týdnů). Na podzim pak od 22. října do 8. prosince
(5 týdnů). Uzavření knihovny mělo výrazný
dopad i na činnost kulturní a vzdělávací, kdy
pro vládní omezení nebylo možné uspořádat
plánované akce ani v době, kdy knihovna již
otevřena byla. Malé porovnání: v roce 2019 se
uskutečnilo 62 vzdělávacích a kulturních akcí,
v roce 2020 pouhých 21 v časovém rozmezí
leden až březen.
Mnozí se ptali, co se v knihovně dělo v době její uzavírky. Jako jediný přínos uzavřené
knihovny bylo, že jsem se mohla plně věnovat revizi knih naučné literatury pro dospělé. Naučná literatura je rozdělena do oborů,
kterému přísluší číslo dle tzv. Mezinárodního
desetinného třídění. U každé knihy bylo toto
číslo zkontrolováno a pro jednotlivé skupiny
unifikováno, v případě nutnosti opraveno. Vše
v elektronické evidenci knih. Fyzicky byla kniha zkontrolována, v případě nutnosti přeštítkována a přebalena. Za 12 týdnů se vedle převážně administrativní činnosti podařilo takto
zkontrolovat a přeštítkovat 2.349 (z 3.807
knih) 45 vědních oborů. Z těchto 2.349 knih
byla třetina z důvodu poškození igelitového
obalu znovu obalena.
Na přelomu listopadu a prosince se provedla
revize knihovního fondu, kdy se zrevidoval celkový počet knih, který činil 15.471 svazků, z toho bylo 1 101 svazků půjčených. Revize trvala
od 24. 11. do 9. 12. Jelikož není možné provádět revizi knihovny v jednom člověku, byli
do knihovny přiřazeni na načítání knih čtyři
z mých kolegů, kterým tímto děkuji za jejich
pomoc. Po vlastním načtení knih a jejich kontrole v elektronickém seznamu následovalo dohledávání chybějících svazků nebo přemístění
do správných oddělení. Umyly se i všechny
knižní regály a vyměnily regálové pořadače.
Podrobnější informace se bude možné dočíst
ve zpracovaném Komplexním rozboru knihovní činnosti za rok 2020. 
R. Ouředníková
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Pohled (do) minulosti

Pokud jsme se v prosinci zastavili na dolním
konci náměstí, můžeme tam ještě zůstat.
Výraznou dominantou této části náměstí
je čp. 82, hotel Panský dům (dnes majitelka
Eva Gondeková). Dům je na tomto místě písemně uváděn v roce 1530, ale nepochybně tu stál již mnohem déle. Zhruba o sto let
později ho v roce 1636 kupuje cisterciácký
klášter a zřizuje v něm hostinec. Po ukončení
třicetileté války, která přinesla Vyššímu Brodu velká strádání a devastaci, je dům za opata Jiřího III. Wendschuha (1641–1668) znovu
vystavěn. Klášter vlastní tento dům s hostincem bezmála tři staletí. Významná přestavba
domu nastává v souvislosti se stavbou nové
silnice z Dolního Dvořiště přes Vyšší Brod
a Loučovice do Přední Výtoně, stavěné v letech 1859– 1860. Tato nová komunikace má
protnout vyšebrodské náměstí právě v místě

14 |

domu čp. 82. Tento a sousední dům čp. 81
jsou tedy pravděpodobně v roce 1868 zbořeny a podle plánů Ing. Františka Karla z Vyššího
Brodu je dům čp. 82 nákladem cisterciáckého
kláštera nově zbudován tak, že jeho delší strana je orientována do nově vzniklé ulice. Přesto, že se v minulosti hostinec nazýval U Křížku a nebo U Zlatého kříže, po této velkolepé
přestavbě se používá už jen název Herrenhaus
(Panský dům). Že je v klášterním majetku bylo
po jeho přestavbě zdůrazněno i osazením
plastického znaku opata Leopolda Wackáře
do trojúhelníkového štítu stříšky nad vstupem
z náměstí. Podobný znak ještě dnes najdeme
nad vchodem do fary ve Vyšším Brodě čp. 42
nebo na Malšíně čp. 1 a také na průčelí dvoru Kraví na Hrudkově čp. 13. Pohled na hotel
z období mezi lety 1900–1906 se nám naskýtá
na prvních dvou pohlednicích.

Hotel Herrenhaus byl nejprestižnějším ubytovacím a společenským zařízením ve městě.
Je až příznačné, že s nastupujícím dvacátým
stoletím stojí hotel vždy u významných i smutných událostí města. Jakmile je například
v roce 1911 slavnostně zahájen provoz na nové
železniční trati přes Vyšší Brod, je v hotelu pořádána slavnostní hostina pro čestné hosty.
Když v roce 1918 vzniká nová Československá
republika odtržením od Rakousko–Uherské
monarchie, je právě do hotelu Herrenhaus
svolána bouřlivá schůze vyšebrodských obyvatel. Ti se připojují k zřizované „Deutschösterreich“ a požadují začlenění zdejší německé
oblasti k Rakousku. Zánik Rakousko-Uherské
monarchie po prohrané první světové válce
znamenal i velké zadlužení vyšebrodského
kláštera. Ten byl nucen k vypsání válečné
půjčky, která klášter finančně velmi zatížila.

Aby byl dluh umořen, musel klášter prodat
některý svůj majetek. V roce 1929 je tak prodán i hotel Herrenhaus Klubu československých turistů. Na hotelu se objevuje dvojjazyčný název Panský dům / Herrenhaus. Opatský
znak nad vchodem z náměstí sice zůstává, ale
přibude pod něj nápis „Majetek Klubu Československých turistů“. Hotel se tak na jedno
desetiletí stává centrem české menšiny. Jsou
zde pořádány české kulturní akce a národní
shromáždění a promítá zde český biograf. Pohled na hotel z tohoto období (asi rok 1938) je
na třetí pohlednici. Při zvětšení pohlednice je
patrný u rohu hotelu stojan na čerpání benzínu a vlevo vedle průjezdu do dvora prodejna
firmy Baťa. V květnu 1937 je hotel svědkem
památné návštěvy prezidenta Edvarda Beneše ve Vyšším Brodě, který byl na prostranství před hotelem uvítán a pronesl tu projev.
Shromáždění starostové okolních obcí pak
prezidentovi slíbili věrnost republice. Nicméně běh událostí byl silnější než přání jedinců
a dějiny se rozhodovaly na jiných místech. Tak

byl po záboru sudetského území v říjnu 1938
i hotel následně zabavený Německou říší a byl
proměněn v „hnědý dům“ – centrum německého národního socialismu. Během osvobození v roce 1945 se zase hotel proměňuje na velitelství americké okupační správy zdejšího
kraje. Nedlouho po tomto rušném válečném
období a následném nástupu komunismu
v Čechách postihne hotel pohroma. V roce
1957 v něm vypukne mohutný požár. Než je
hotel uhašen, zůstávají z něj v podstatě jen
obvodové a některé nosné zdi. Tři roky na to
je zahájena jeho zdlouhavá rekonstrukce, která končí v roce 1965. Hotel je otevřený pod novým názvem Vzlet. Po rekonstrukci sice hotel
přišel o svoji zdobnou fasádu, byl ale na svou
dobu poměrně moderně vybavený a zařízený.
Kromě vlastního hotelu a restaurace v něm
vznikla také samostatná provozovna bufetu
směrem do náměstí a prodejna potravin dále
do ulice Míru (poslední dvě fotografie). Opět
se na řadu desetiletí stal nejpřednějším ubytovacím zařízením města.

Přestože byl hotelu v jeho novodobé historii
po zakoupení panem Břetislavem Šádkem v devadesátých letech dvacátého století opět vrácen
původní název Panský dům, mnozí vyšebrodští
občané ho dodnes Vzletem nazývají. 
Všechny zveřejněné pohlednice najdete
na webových stránkách
www.vyssibrod-historicky.cz
J. Anderle

Covide, nezlob mě!
T

uristický spolek Lipensko plánuje uspořádat zajímavou akci a to
Covide, nezlob mě.

„Rád bych uspořádal akci s názvem Covide, nezlob mě, kde by se setkalo a do Lipna v rámci prevence proti Covidu ponořilo co nejvíce
otužilců. Vše se snahou o zápis do České knihy rekordů – Největší počet
otužilců na Lipensku...“ představuje projekt Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipensko.
Současně oslovil i Český olympijský výbor, který by akci morálně podpořil. Jednání dál pokračují. Ideálním místem by byla obec Lipno nad
Vltavou, kde se může sejít nejvíce diváků. „Akce by se mohla konat
i v případě Covidových restrikcí... nemusí se jednat o setkání na jednom místě, aby se neshlukovalo tolik osob... ale věřím, že o jarních
prázdninách se dočkáme většího klidu“ pokračuje J. Mánek.
Pokud máte zájem se této ojedinělé akce zúčastnit, kontaktujte přímo
Jiřího Mánka. 
zdroj: Turistický spolek Lipenska

Kontakt:
Jiří Mánek, předseda TSL
Tel.: +420 731 530 475
E-mail: jiri.manek@tslipenska.cz,
www.tslipenska.cz
www.lipensko.cz
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Novoroční výšlap

na Maria Rast am Stein
Termín zveřejníme, jakmile to dovolí
epidemiologická situace.
Přejeme všem turistům a výletníkům mnoho odchozených
kilometrů v roce 2021!

plakát A3_vylet maria rast 2021.indd 1
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Investujeme 110 mil. Kč
do expertů na plech
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V následujících měsících investujeme
v Kaplici do podstatného rozšíření našeho
automatizovaného
CNC
centra
na
zpracování plechů. Automatická linka bude
nově prodloužena na délku 130 metrů,
počet skladových míst vzroste o 20 %
a přibude několik zbrusu nových CNC strojů.
Možná právě na Tebe čekají lisy Trumpf
T5000 s plnou automatizací, vysekávací lis
Trumpf s obslužným robotem nebo ohýbací
automat od firmy Salvagnini.

Tak nezamrzněte na svém starém
místě! Volná místa najdete
na www.hauser.cz
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Tvoří se vám doma plíseň, aneb co dokáže
odhalit termovizní kamera
A jak vlastně taková infrakamera funguje? Termovizní kamera nám
umožňuje bezkontaktně snímat infračervené záření těles, která snímáme a převést obraz do tzv. termogramu. Z něj pak dokážeme vyčíst
předpokládanou teplotu povrchů a zjistit problematická místa. Měření
budov by mělo být prováděno vždy s co nejvyšším teplotním rozdílem mezi interiérem a venkovním prostředím, proto se dá měřit pouze
během zimního období, kdy jsou venkovní teploty pod bodem mrazu
nebo alespoň kolem nuly.

N

evyhazujete zbytečně peníze oknem? A to doslova … možná vám
okna řádně netěsní nebo chybí kus izolace tam, kde by měla být.
Právě teď, s klesajícími venkovními teplotami, nastává nejvhodnější
období pro využití infrakamery. Pomocí termovizního měření lze odhalit tepelné úniky budov nebo zjistit tepelné mosty a vady stavebních
konstrukcí. Pokud se u vás doma tvoří plísně či se drží vysoká vlhkost,
pomůže vám informace, v kterých místech dochází k největšímu ochlazování stěn a jak daný problém nejlépe vyřešit. Problém můžeme zjistit
i u na první pohled neviditelných míst. Stačí, aby jedna neposedná kuna
vyžrala kus tepelné izolace ve střeše nebo firma neprovedla zateplení
kvalitně a problém je na světě. Proto je vhodné si projít termovizní kamerou důkladně celou budovu a to jak z exteriéru, tak i interiéru.

Pokud potřebujete poradit či chcete změřit váš dům termovizní kamerou, využijte bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Můžete si
vybrat, zda vám stačí provést termovizní měření a snímky ukázat na displeji infrakamery a okomentovat. Pokud potřebujete z měření písemný
výstup, zpracujeme vám protokol, který bude obsahovat data a snímky
z měření včetně našeho komentáře a doporučení, jak odstranit případné tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí. Zcela ZDARMA je tato
služba v Českých Budějovicích a blízkém okolí, dále se cena řídí platným
ceníkem viz www.eccb.cz. Můžete se objednat na tel. čísle 387 312 580
nebo emailem na eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje. 
redakce

Hospůdka u Hastrmana s nadšením oznamuje, že od

1. února 2021 bude opět OTEVŘENA.
Můžete se těšit na kvalitní domácí českou kuchyni a různé speciality.
Na výborné kafíčko i něco sladkého. Budeme vařit i polední meníčka.
Věříme, že Vaše mlsné jazýčky uspokojíme a hospůdka u Hastrmana
bude opět navštěvována jako v předešlých letech.
U nás si také můžete objednat oslavu narozenin, firemní večírek, silvestra...
Moc se těšíme na Vaši návštěvu.

Výběrové řízení na obsazení pozice

TAJEMNÍK / TAJEMNICE
Obecního úřadu Loučovice
– vedoucí úřadu

Kompletní informace včetně požadavků naleznete
na úřední desce OÚ Loučovice nebo na webových stránkách
www.loucovice.info
Příjem přihlášek končí 31. 1. 2021 v 15:00 hod.
Kontakt: 724 763 450, starosta@loucovice.info
(Ing. Jan Kubík, starosta)
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Cestovatelská beseda
Bulharsko

Členská schůze MOČRS
Výroční členská schůze MOČRS
Vyšší Brod se bude konat v kině
31. 1. 2021
Členské příspěvky:
Dospělí 500 Kč
Mládež 200 Kč
Děti
100 Kč
V případě koronavirových opatření se
schůze ruší ale zůstává povinnost uhradit
členské příspěvky.
Vestibul kina mezi 8 – 9 hodin

Když se řekne Bulharsko, vybaví se
každému velké hotelové komplexy
u Černého moře...Tato země však může
vnímavému cestovateli nabídnout
mnohem víc: krásné procházky bizarními skalními městy, treky v překrásných
horách, návštěvu prastarých klášterů,
koupačku v léčivých termálních pramenech... Můžete se také vrátit hluboko
do historie prohlídkou thráckých hrobek
nebo omládnout a zrelaxovat pomocí
světoznámého růžového oleje. Mnohá
města a vesnice vám svojí architekturou nabídnou návrat časů minulých.
Všude vás uvítají milí a pohostinní lidé,
ochutnáte skvělou bulharskou kuchyni
a výtečná vína z Melniku.
Co víc si přát...
Termín bude určen dle epidemiologických opatření

Parkovací karty 2021
Níže vyplňte formulář a následně odešlete mailem na: mp@mestovyssibrod.
cz nebo vhoďte do poštovní schránky
Městského úřadu Vyšší Brod, Míru 250.
VÝDEJ KARET osobně nebo po telefonické dohodě se strážníky.
Adresa: služebna Městské policie,
Míru 194 (spodní budova MěÚ)
Termín: 2. 12. 2020 – 27. 1. 2021
vždy ve středu od 15:00 do 17:00 hod.
Kontakt: mp@mestovyssibrod.cz, tel.:
724 336 986
PŘI VÝDEJI DODRŽUJTE STANOVENÁ
HYGIENICKÁ PRAVIDLA!
Poplatek:
100 Kč (žadatel má trvalý pobyt
ve Vyšším Brodě)
500 Kč (žadatel má trvalý pobyt
mimo Vyšší Brod)

Provoz knihovny
od 4. 1. 2021
Knihovna je UZAVŘENA na základě
usnesení vlády České republiky
ze dne 23. 12. 2020.
Sledujte naše webové stránky
a facebook. O změnách vás budeme
pravidelně informovat.

Uzávěrka příštího vydání
je 20. ledna 2021 ve 12 hodin.

Platba za kartu proběhne v hotovosti
na místě.

