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Začalo druhé pololetí
Milí čtenáři,
třetím měsícem v roce
je březen. Má 31 dní
a jeho název pochází
z rašení bříz a začátkem březosti zvířat.
V období kolem 21.
března nastává jarní rovnodennost. Březen je také měsícem
knihy, měsícem internetu a měsícem čtenářů. Tak neváhejte a vyrazte do knihovny. Sice je otevřeno jen výdejní okénko,
ale přece…čtení je radost.
20. března je světový den štěstí.
Je to slovo, za kterým se skryje tolik významů, kolik nás žije na světě. Každý vidí štěstí
jinak a jinde. Ale všichni víme, že to není jen
to pozlátko, které chceme získat. Je to hlavně o nás, o našem vnitřním já. Štěstí najdeme hlavně u sebe, ne u jiných nebo jinde.
Štěstí je to, že se umíme radovat z maličkostí, z věcí, které nás obklopují, z drobných každodenních radostí. Když se naučíme se radovat z těchto vlastně nicotných
věcí, budeme se na svět dívat smířlivěji
a optimisticky, budeme šťastni.
Buďte šťastni a užívejte si přicházející
jaro!  dk

28. ledna jsme uzavřeli 1. pololetí, které proběhlo v drtivé většině distančně,
a 1. února jsme zahájili nové. Marně jsme doufali, že se epidemiologická situace zlepší natolik,
abychom se se všemi dětmi mohli konečně setkávat osobně, a ne pouze prostřednictvím počítačové obrazovky. Bohužel, zatím se tak nestalo, a tak s napětím čekáme, co přinese měsíc březen.
Je asi úplně zbytečné neustále mluvit o tom, jak je tato doba náročná pro všechny, to znamená
pro nás, vyučující, naše žáky i žákyně, ale především pro vás, pro rodiče. To všichni velmi dobře
víme. Doufejme tedy, že hezké jarní počasí, které pomalu klepe na dveře, přinese nám všem alespoň trošku optimismu, lepší náladu, a hlavně naději.

Zápis do ZŠ a do MŠ Vyšší Brod
Vážení rodiče,
zápis do základní školy se uskuteční v pondělí
12. dubna 2021. Tiskopisy budou k dispozici od 15. 3. v mateřské škole a na webových
stránkách základní školy. O konkrétním průběhu zápisu budeme informovat na webových
stránkách školy, v mateřské škole a v dubnovém čísle Zpravodaje. Budoucím školákům bychom rádi umožnili alespoň krátkou návštěvu
školy, aby na podzim nepřicházeli do zcela
neznámého prostředí.
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Uzávěrka příštího vydání
je 20. března 2021
ve 12 hodin.
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Žádosti o přijetí dětí do mateřské školy budou
přijímány v první polovině května. Podle vývoje epidemiologické situace stanovíme postup
a přesný termín. Od dubna vše bude na internetových stránkách školy, školky a ve Zpravodaji. 
Vanda Kotálová,
ředitelka ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Jsem správný prvňák
1.

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

rsch, kb

DÍK PATŘÍ NÁM VŠEM! Na viděnou ve škole, děti! 

V
 ím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují
rodiče.

2. 	Umím si uklidit své věci, správně uložit pomůcky do aktovky
a udržuji pořádek i ve svém okolí.
3.	Správně vyslovuji všechny hlásky (tolerance r, ř) a dokážu
určit, co slyším na začátku slov.
4. 	Umím správně držet tužku, nůžky, pastelky, maluji všemi
barvami a umím je správně pojmenovat.
5. Počítám do šesti a znám základní geometrické tvary.
6.	Umím popsat, co je na obrázku. Vím kde je nahoře, dole,
vzadu, vpředu, uprostřed, před, za, vpravo, vlevo.
7. 	Umím se slušně chovat u stolu při jídle, umím používat
a správně držet příbor, vím, že si před jídlem musím umýt
ruce. Ruce si myji i po použití WC.
8. 	Umím se sám a rychle obléct a obout, umím zavázat tkaničky
a zapínat knoflíky.
9. 	 Umím trpělivě poslouchat vyprávění pohádek a příběhů.
10. 	Umím být bez rodičů, pracuji s paní učitelkou a kamarádím
se spolužáky. Umím pozdravit, poprosit, poděkovat, pomáhat,
poslouchat a nelžu. 

Upozornění na místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze psa na rok 2021 je splatný do 30. 04. 2021
(podle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019).

Srovnání množství vyprodukovaných Bioodpad v roce 2021
odpadů ve městě a sběrném dvoře
za rok 2019 a rok 2020
Odpad z popelnic
Směsný komunální odpad

2019
479,95 t

2020
479,71 t

Tříděný odpad
Papír
Plasty
Sklo		
Objemný odpad
Železný šrot
Pneumatiky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Dřevo neobsahující nebezpečné látky
Textil
Potravinářské oleje

51,44 t
46,72 t
27,56 t
46,87 t
55,23 t
10,86 t
2,54 t
0,53 t
15,04 t
11,37 t
0,12 t

45,77 t
51,85 t
25,59 t
89,95 t
58,33 t
6,58 t
5,87 t
0,54 t
2,48 t
9,84 t
0,45 t

Biologicky rozložitelný odpad
Kompostárna
Město – vývoz kontejnérů

95,00 t
65,01 t

113,00 t
83,67 t

Zpětný odběr elektrozařízení
Velké i drobné domácí elektrospotřebiče

25,07 t

27,74 t

Stavební odpad
Stavební materiál s obsahem azbestu
Směs stavebních a demoličních odpadů
Stavební odpad s obsahem sádry

9,58 t
101,51 t
3,34 t

10,16 t
128,26 t
0,96 t

Termíny svozů – Vyšší Brod :
– 1. 1. – 31. 3. 2021 – (1x za měsíc ), první čtvrtek v měsíci : 7. 1.,4. 2., 4 .3.
– roční období 1. 4. – 31. 10. (1x 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.
– roční období 1. 11. – 31. 12. (1x za měsíc),
první čtvrtek v měsíci: 4. 11., 2. 12.
Do sběrné nádoby patří:
– rostlinný odpad ze zahrad (tráva, listí,
krácené větve )
– zbytky ovoce, zeleniny, jídel včetně potravin
s prošlou zárukou
– výkaly drobných domácích zvířat
Do sběrné nádoby nepatří:
– obaly od potravin (plast, sklo, kov)
– maso, kosti, olej z potravin
– uhynulá zvířata
Již opakovaným problémem minulého roku
byla příměs směsného komunálního odpadu
hlavně ve společných kontejnerech v panelové zástavbě. Pokud by se situace i letos opakovala, po dohodě se svozovou firmou by sběrné
nádoby byly staženy.
Samozřejmostí pro občany zůstává využití
možnosti ukládat odpad ze zahrad na kompostárnu v areálu sběrného dvora.
Odbor ŽP MěÚ Vyšší Brod



Počet a umístění kontejnerů na separovaný odpad města Vyšší Brod
Umístění

plasty

1) Náměstí u fary

2

2) Pohr. stráže u č.p. 312

3

3) Pohr. stráže u č.p. 422

1

4) Pohr. Stráže u č.p. 423

1

5) Zahradní u č.p. 274

2

6) Zahradní za bývalou ZŠ

2

7) Dřevařská u kotelny

2

kov

sklo

1

2

olej

papír

1

4

2

textil

elekt.

Celkem

1

12

2

1

6

2

4
1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

2
1

2

10
5

1

8

8) Horní u transformátoru

1

1

1

3

9) K Vltavě

2

1

1

4

10) Česká

1

1

1

3

11) Základní škola

1

1

2

4

12) 5. května u Monte

1

1

1

3

13) Studánky

2

1

2

14) Hrudkov u prodejny

2

1

1

15) Hrudkov léčebna

2

1

1

4

16) Zadní Hrudkov

1

1

1

3

17) Těchoraz

1

1

1

3

18) Kyselov

1

19) Sběrný dvůr

6

Celkem

34 ks

5
1

1

2

4
3 ks

23 ks

5

10
3 ks

27 ks

3 ks

3 ks

96 ks
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Informace
z úřadu

Sčítání lidu,
domů a bytů
podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů
a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je
půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu
27. března 2021.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy
bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
– každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
nebo které byl na území České republiky
udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
– každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
– každý dům i neobydlený a každý byt i neobydlený.
Každý, koho se sčítací povinnost týká, bude
mít možnost sečtení provést prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4.
do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci budou zajišťovat sčítací
komisaři. V případě potřeby s vyplňováním
formulářů se můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím České pošty nebo odevzdat přímo
na kontaktních místech České pošty. Odeslání
bude zdarma.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz. 

Přehled poskytnutých dotací a příspěvků z rozpočtu města v roce 2020
subjekt
Aqualung club – Klub sportovního potápění , z.s.

vratka

70.000,–

0

Fight Club z.s.

18.000,–

0

Oddíl STS Chvojkovice – Vyšší Brod Staněk Libor

20.000,–

0

14. Přední hlídka Royal Rangers p.s.

5.000,–

0

ZO Český svaz ochránců přírody

30.000,–

0

ZUŠ Kaplice

100.000,–

0

Square Dance Club Šumaváček, spolek

30.000,–

30.000,–

Dravé saně

30.000,–

0

SKI Vyšší Brod

10.000,–

0

Kroužek stolního tenisu

130.000,–

0

Svoboda Ondřej

40.000,–

0

Zálesáci

15.000,–

0

FK Dynamo

107.000,–

37.091,–

Ski team MoNO z.s.

52.763,–

1.981,–

Turistický spolek Lipensko

30.000,–

0

FK Dolní Dvořiště

20.000,–

20.000,–

Český rybářský svaz, MO Vyšší Brod

15.000,–

0

Kyusho-Jitsu

6.000,–

0

Domov seniorů Kaplice

15.000,–

0

Hospic Prachatice

30.000,–

0

AC Facility s.r.o.

5.000,–

0

Linka bezpečí z.s.

5.000,–

0

Nemocnice České Budějovice

7.050,–

0

Fotostředisko Havlíčkův Brod

12.500,–

0

Schwarzenberská granátnická garda

5.000,–

0

Společnost pro rannou péči

5.000,–

0

Centrum pro zdravotně postižené

4.500,–

0

Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ

Eva Procházková, vedoucí FO

Vážení rodiče,

myslíte si stejně jako my, že narození
Vašeho děťátka si zaslouží zveřejnění
ve Vyšebrodském zpravodaji, který
čtou všichni občané města?

Prosíme Vás, abyste nám napsali na e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz,
případně zavolali na tel. 380 746 343. Společně se pak domluvíme,
co je třeba udělat pro to, abychom mohli Vašeho potomka zveřejnit v rubrice
„Narodili se“ v našem zpravodaji.
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ
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výše dotace

Narodili se...

Vítáme na světě Magdalénku Touškovou,
která se narodila 9. února 2021. Sourozenci
Románek a Bětuška se jí už nemohli dočkat!

Uvedení na pravou míru aneb není třeba se bát

V

minulém vydání zpravodaje vyslovil zastupitel Jaroslav Marek obavy nad některými skutečnostmi. Domnívám se, že jeho závěry
víceméně vyplývají z nedostatku informací či
z neznalosti věci, proto se je pokusím uvést
na pravou míru.
Za posledních šest let skutečně odešlo z městského úřadu více jak deset zaměstnanců. Nespatřuji za tím nic zarážejícího, i když chápu,
že na takový počet vyhlašovaných výběrových
řízení na pozice pracovníků městského úřadu
jsme nebyli zvyklí. Odpověď je velmi prostá, je
to dáno hlavně demografickým stavem na jednotlivých odborech. Více jak polovina zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr, dovršila důchodového věku a odešla na zasloužený
odpočinek. Dva pracovníci odešli z důvodu
karierního růstu, jeden na pozici vedení dotačních projektů na krajský úřad a druhý na pozici
vedoucího stavebního úřadu. Dva pracovníci
odešli z rodinných důvodů, tj. stěhování za rodinou. V dalších dvou případech byl pracovní
poměr ukončen z důvodu zhoršení zdravotního stavu zaměstnanců. To jsou snad pro každého pochopitelné důvody a zaměstnavatel je
nemůže nijak ovlivnit a změnit. Problém jsou

odchody mladých lidí, kteří odcházejí z důvodu nízkých nástupních platů. Což se dotklo
i nás a z toho důvodu skončili dva perspektivní pracovníci na stavebním úřadu. Bohužel ale
ani toto nemůžeme ovlivnit, neboť musíme
dodržovat právní předpisy. Pouze v jednom
případě došlo k podání výpovědi ze strany
zaměstnance, kde mi nebyl sdělen důvod výpovědi, a v jednom případě došlo k ukončení
pracovního poměru dohodou z důvodu nespokojenosti s výkonem práce zaměstnance.
Může být na těchto dvou případech skutečně
něco znepokojujícího? Anebo každý z nás zná
podobné případy z vlastní zkušenosti či ze
svého okolí, kdy se vzájemná očekávání a požadavky vedení společnosti a zaměstnance
„nepotkají“ a je nutné se rozejít?
O ukončení spolupráce se čtyřmi obcemi
na vydávání společného zpravodaje byli čtenáři Vyšebrodského zpravodaje vždy informováni a není třeba v této oblasti vidět něco
nekalého. Projekt společného vydávání zpravodaje vznikl v rámci Dobrovolného svazu
Vyšebrodsko v době, kdy okolní obce svoje
zpravodaje nevydávaly. Po nějaké době se obce Horní Dvořiště a Loučovice osamostatnily.

Obce si začaly vydávat zpravodaje samy, neboť
získaly tým nadšenců, kteří se chtěli vydáváním obecního zpravodaje zabývat a přestalo
jim stačit vydávání zpravodaje pouze čtvrtletně. V případě Rožmberka nad Vltavou a Přední
Výtoně nebylo vedení těchto obcí ztotožněno
s povinností redakce dávat prostor opozičním
zastupitelům a názorům občanů. Proto tyto
obce spolupráci ukončily. Je to jejich legitimní
právo, ale vidět za tím pochybení pracovníků
naší redakční rady může člověk s velmi krátkou pamětí anebo člověk, který chce vědomě
poškodit práci druhých.
To že by zastupitel měl argumentovat, domáhat se svých práv a ověřovat si informace při
výkonu svého mandátu je samozřejmé, a měl
by tak činit každý zastupitel bez rozdílu, zda je
právě v koalici či opozici. Je správné získávat
informace např. na Ministerstvu vnitra, ale bylo by fajn a fér tyto informace předávat následně ucelené i vedení radnice, aby se mohlo seznámit s názorem dozorového orgánu. Zatím
se tak neděje. 
Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ

Vyšebrodský zpravodaj a redaktor
P

rvní číslo vyšlo v podstatě ve dnech mého nástupu do pracovního
poměru. Na přípravě jsem začal dělat téměř ihned po absolvování
výběrového řízení, tedy ještě před oficiálním nástupem.

Sbíral jsem zkušenosti za pochodu. Začaly první schůzky s grafikem
a tiskárnou, na kterých jsme připravovali návrhy nové grafiky, textové
úpravy, fotografické podklady a rozsah stran. Grafika se během 20 let
několikrát měnila a mění v závislosti na módních trendech. Měnila se
i kvalita papíru a kvalita tisku šla vývojem technologií také nahoru. Postupem času jsme začali tisknout barevně. Nejprve titulní arch. Později
barevných stránek přibývalo. Dnes jsme plnobarevní, s rozsahem 20 – 24
stran. Během vydávání zpravodaje jsme pro naše čtenáře otiskli i několik
čísel Vyšebrodska. Byl to bonus, který sdružoval historické články.

Hodnocením mezi vydavateli obecních a městských tiskovin, redaktory
a šéfredaktory patříme mezi nejlepší v našem kraji. Za 20 let jsem absolvoval cca 250 hodin školení a vzdělávání v oboru radničních a obecních tiskovin. Myslím, že o problematice vydávání zpravodaje něco
vím a jistě se dá k cíli dojít mnoha cestami. Ovšem s cestou urážek se
neztotožňuji.
Obecní a městské tiskoviny slouží široké veřejnosti (nejen občanům
našeho města). Odráží dění ve městech a nabízí široké spektrum zpráv.
Rozesílá se na mnoho institucí a také do médií. V elektronické podobě
je zpravodaj zveřejněn i na webu města. Jen pro zajímavost, tato forma
se čte až ve Švédsku. 
kt

Dalším předělem pak byla vize rozšíření stránek městského zpravodaje o zprávy z okolních obcí a měst. (Rožmberk, H. Dvořiště, Loučovice,
Lipno, Výtoň, Frymburk). Mým cílem byl zpravodaj, jehož informace
pro naše občany přesáhnou hranice města. V červnu 2007 se podařilo uspět a obce Rožmberk, Výtoň a Horní Dvořiště s námi podepsaly
smlouvu. V roce 2012 se přidaly Loučovice. Ovšem vývoj nezastavíš.
Některým obcím jsme ukázali cestu, jak důležité je vydávání obecní tiskoviny a začaly vydávat vlastní zpravodaje. Jiné chtěly mít větší kontrolu
nad články svých zastupitelů, pisatelů a nakonec si také zvolily svojí, jinou
cestu. Dosavadní spolupráce splnila svoji úlohu. U některých obcí vydržela téměř 13 let, to není zrovna málo! Rozhodně se není za co stydět.
06/2007

Horní Dvořiště

12/2016

9 let

06/2007

Rožmberk nad Vltavou

12/2019

12 let

06/2007

Přední Výtoň

09/2020

13 let

06/2012

Loučovice

09/2017

5 let
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Připravuje se výstavba nového bytového domu
Do rozpočtu města na rok 2021 bylo
schváleno zařazení prostředků na start
výstavby nového bytového domu v ulici Pohraniční stráže. V letošním roce je
v plánu se stavbou začít s tím, že se její
dokončení překlene až do následujícího
roku.
Bytový dům nabídne malometrážní byty
a výtah
Stavba bytového domu je plánována v ulici
Pohraniční stráže, na místě, kde měl již kdysi
bytový dům vzniknout. Hned vedle domu č.
p. 421. Původní projekt byl změněn a místo
čtyř domů vznikly pouze tři. Byl však zachován
stejný počet bytových jednotek úpravou projektu třech reálně postavených domů.
Nový bytový dům nabídne 13 bytů do maximální velikosti 2+1 včetně jednoho bezbariérového. Byty by měly být vhodné především
jako startovací pro mladé jednotlivce a rodiny
nebo i pro seniory, kteří by mohli uvolnit větší
byty v jiných domech. Dům bude mít i svůj výtah. „Výstavba nových bytů je jednou z našich
priority. Že jsou třeba se shodneme všichni
napříč zastupitelstvem, jablko sváru ale tkví
v umístění domu. Pozemek jsme vybrali na základě prověření víc jak deseti vhodných pozemků. U vybraného není problém s územním
plánem, v lokalitě jsou všechny inženýrské sítě
a je v centru města. Jedná se o nejjednodušší
a nejlevnější variantu,“ uvádí místostarosta Jan
Straka s tím, že město předpokládá financování výstavby pomocí úvěru, a navíc chce podat
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žádosti o dotace. O jejich podání a do jakých
dotačních titulů se tak stane, rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání 23. února (po uzávěrce zpravodaje).
Opoziční zastupitelé jsou proti výstavbě tohoto bytového domu. „Mé negativní stanovisko
k plánované výstavbě bytového domu v ul.
Pohraniční stráže vychází zejména z nedostatečné kapacity odstavných a parkovacích stání
v této lokalitě. K tomu je třeba v prvé řadě
uvést, že podle normy ČSN 736110, na kterou přímo odkazuje vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území,
musí být k navrhované stavbě bytového domu vytvořen odpovídající počet odstavných
a parkovacích stání, a to s ohledem na počet
a velikost bytových jednotek. V předmětné lokalitě je v současné době cca 250 bytových
jednotek a kapacita parkování je pouze cca
170 míst,“ má v tomto ohledu jasno zastupitel
Tomáš Jaroš. A dále dle jeho názoru situaci
nevyřeší ani nové parkoviště, které by mělo
vzniknout společně s domem, jelikož vznikne
na travnaté ploše, která se již nyní k parkování
využívá. Zdůrazňuje také, že na místě plánované výstavby je revitalizovaná plocha se vzrostlými dřevinami.
V souvislosti s projektem bytového domu zmiňuje Tomáš Jaroš i odhlasované negativní stanovisko Bytového družstva Vyšší Brod, jehož
je zároveň předsedou a s jehož domy bude
nová bytovka sousedit. „Členové družstva dále
doporučili sepsání petice na podporu jejich

stanoviska. Podpisem jí podpořilo 550 obyvatel Vyššího Brodu, což je vzhledem k počtu
obyvatel města Vyšší Brod nezanedbatelná
část populace,“ ještě doplňuje Jaroš. Bytové
družstvo na základě svého negativního stanoviska podalo i námitku do stavebního řízení
na nový bytový dům.
„Projekt se stal velmi třaskavým tématem.
Lokalitu dobře znám, nový dům má stát přímo naproti oknům bytu, ve kterém žiju. Takto
významný zásah do kterékoliv lokality obecně
přináší kontroverze. Vzpomínám si na výstavbu třech domů, bylo mi v té době přibližně 20
let. Bylo mi velmi líto plochy – a nebyl jsem
sám –, na které jsme si jako děti ze sídliště hráli
a která zmizela, ale s tím, že jsem chápal potřebu nových bytů,“ vyjadřuje se ještě k nové
bytovce Straka. Dle jeho názoru ale město má
řešení, jelikož připravuje další rozšiřování parkovacích ploch na sídlišti, zavedení rezidenční
zóny a má v plánu také výstavbu záchytného
parkoviště na okraji města v lokalitě u čistírny
odpadních vod.
„Veřejný prostor sídliště a zelené plochy jsou
na sídlišti poměrně velkorysé, je třeba pouze dotáhnout jejich funkčnost, proto jsme
se s obyvateli setkali a zjišťovali jejich náhled
na jejich využití i problematiku parkování,
a s tím teď pracujeme. Letos připravíme návrh
studie na revitalizaci sídliště,“ shrnuje Straka. 
redakce

Ptáme se našich zastupitelů
Rada města schválila s platností od 1. 6. 2021 zvýšení nájmu v obecních bytech.
Dochází ke zvýšení o necelých 7 Kč/m², tzn. na 42 Kč/m2.
Co na to říkáte?
Jsem jedním z kritiků enormního zdražování
nájmů. Razantní zvýšení odmítám od začátku naší diskuze v loňském roce. Vše se mělo
řešit daleko dříve, naposledy došlo ke změně
před 10 lety, od této doby se žádné zastupitelstvo nebo rada pořádně nájmy nezabývala, což je špatně. Mělo se řešit postupnými
kroky, já osobně toto neřeším kvůli sobě,
ale z důvodu sociálního cítění. V této nelehké době musíme brát zřetel na ekonomickou situaci, která v souvislosti s pandemii
Covid-19 nastala. Pro spoustu občanů může
být poměrně velkou zátěží, kdy konktrétně
hovořím o seniorech. V městských bytech
je v současné době 39 % nájemníků nad
65 let. V souvislosti s pandemií těmto lidem
vznikly poměrně velké náklady na živobytí,
ať se jedná o enormní nárůst cen základních
potravin, léků, nákup roušek atd. Zatížit tuto
skupinu obyvatel enormním zvýšením nájemného může způsobit existenční problémy. Někteří občané si řeknou zvýšit nájem
o 500 Kč měsíčně nemůže nikoho zruinovat.
Možná, až se do takové situace dostaneme
my a budeme nuceni počítat každou korunu, tak svůj náhled přehodnotíme.
Musím rovněž zmínit i skupinu obyvatel,
kteří v souvislosti s pandemii přišli o práci,
případně byli v karanténě a jejich plat se
po tuto dobu ponížil. Není možné určitě vše
přičítat pandemii. Je pravda, že se nájmy

mají zvýšit, ale získané finance musí být
investovány do dalších oprav bytů a domů,
což se do nedaleké minulosti nedělo a prostředky z nájmů byly využívány na jiné účely.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že investice
provedené v domech za poslední desetiletí
se týkaly především zateplení, tedy obálky.
Nebudeme si nic nalhávat, bydlet v některých bytech není zrovna jednoduché. Zmínil
bych nevyhovující umakartová jádra, staré
kuchyňské linky a nedostatečnou elektroinstalaci. Na základě toho se někteří rozhodli
na své náklady městský byt předělat. Někdo
investoval desítky a někdo stovky tisíc korun,
a to z důvodu, aby se mu v bytě žilo lépe
a komfortněji, vše bez jakékoliv kompenzace ze strany města. Proto jako zastupitelé
na tyto skutečnosti nesmíme rovněž zapomínat, vždyť tito občané žijící v nájemních
bytech v nemalé míře navyšují jejich hodnotu. Vítám, že nyní se uvolněné byty před
dalším pronájmem rekonstruují, ale je nutné
pokračovat dál, je třeba řešit i otázku výtahů
v domech apod.
Od 1. 6. 2021 bylo schváleno zvýšení
o 7 Kč/ m² , kdy tato částka byla pro mne maximum, kterou jsem byl ochoten podpořit.
A jak jsem již uvedl, musíme se zvýšením dále zlepšovat i stav domů a jednotlivých bytů.

Svůj názor ohledně navýšení nájemného
v obecních bytech jsem prezentoval již
v loňském únorovém čísle Vyšebrodského
zpravodaje. Toto velice citlivé téma bylo
vedením města dlouhou dobu opomíjeno a jsem tedy velice rád, že byl konečně
vyslyšen návrh nás opozičních zastupitelů
a byl připraven plán k postupné valorizaci nájemného v obecních bytech. Deficit,
který vznikl dlouhodobým zanedbáváním
této oblasti se tím bohužel nesmaže,
ale důležité je, že se v rámci zákonných
norem s valorizací vůbec začalo. Věřím,
že se tím urychlí postupná modernizace
městského bytového fondu a že dojde
ke zkvalitnění bydlení našich občanů žijících v obecních bytech. 
Vladislav Čížek

Zdeněk Vidlák

Přehled počasí za rok 2020 a porovnání s předcházejícími lety na základní stanici Vyšší Brod.
Teplota

Max.

Min.

Min. 5 cm

Srážky mm

Sluneční
svit hod.

Sníh dnů

22

34,9

93,8

17

-13,6

6

115,6

76,6

11

-12,1

23

21,1

168,8

2

-10,6

2

18,1

271,5

6

-7,1

6

82,2

143,9

2

-0,1

2

201,7

164,5

4,3

8

2,4

8

81,5

237,4

5,8

28

3,5

28

134,4

219,6

14

1,8

28

-1,7

28

78,3

170,0

3

-2,2

28

-4,7

20

64,1

82,1

17,6

2

-7,5

22

-10,2

22

29,9

85,1

12,8

23

-12,4

4/27

-13,9

27

22,0

54,4

16

883,8

1767,7

44

07

14

21

průměr

T

Den

T

Den

T

Den

-3,3

3,9

-2,0

-0,8

10,6

31

-11,9

22

-13,9

únor

1,3

6,4

2,2

3,1

14,6

16

-8,8

6

březen

-1,1

8,2

1,7

2,6

17,8

12

-10,1

23

duben

2,3

16,3

5,5

7,4

23,1

28

-9,2

květen

8,0

15,3

8,6

10,2

24,3

19

-3,2

červen

14,0

18,9

14,0

15,3

29,0

28

3,1

červenec

14,6

22,0

15,0

16,7

30,9

10

srpen

14,4

23,3

15,7

17,3

30,0

10

září

8,7

19,0

10,4

12,2

28,0

říjen

5,2

12,4

6,0

7,4

21,8

listopad

0,0

7,5

1,4

2,6

prosinec

-2,0

2,8

-1,3

-0,5

součet

62,1

156,0

77,2

93,5

průměr

5,18

13,00

6,43

7,79

leden

Roční průměrná teplota 7,79°C
rozdíl proti roku 2019 -0,39°C
Absol. T v roce 2020
maxim. T 30,9°C 10.7.
minim. T -12,4°C 4 a 27. 12.
Nejteplejší měsíc srpen 17,3°C
Nejstudenější měsíc leden -0,8°C
Nejvíce srážek červen 201,7 mm
Nejdelší sluneční svit duben 271,5 hod.
Počet dní se sněhovou pokrývkou 44
Absolutní T 1955 – 2020
maxim. T 35,7 °C 6.7.1957
minim. T -34,0 °C 10.2.1956
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Zprávy z rady
Zvýšení nájmů v obecních bytech

P

oslední změna, která se týkala výše nájmů
v obecních bytech, proběhla už před deseti
lety. Od té doby se nikdo nájmy příliš nezabýval. V tomto volebním období se rozběhla
diskuze o jejich zvýšení. Nájemné je sice v pravomoci rady města, ale tato záležitost se diskutovala v celém zastupitelstvu. Téměř všichni
zastupitelé se shodli, že je nutné nájmy zvýšit,
a to s ohledem na to, že město v posledních
letech do bytových domů investovalo nemalé
částky. Shoda však nepanovala na tom, o kolik
nájemné nakonec zvýšit. Rada města na základě diskuze a zohlednění aktuální situace rozhodla o zvýšení nájmu o 7 Kč/ m², tzn. na celkových 42 Kč/m². Nekončí samozřejmě ani
práce na dalším zhodnocování a zvelebování
bytových domů. Již je standardem, že u drtivé většiny bytů dochází k jejich celkovým
rekonstrukcím ve chvíli, kdy jsou stávajícími
nájemníky předány a jsou pak znovu přiděleny až po jejich skončení. Rekonstrukcí je
myšlena např. výměna původních podlah, původní elektroinstalace, rekonstrukce bytových
jader nebo v některých domech plynofikace
bytů. Město také řeší možnost výstavby výtahů
ve svých panelových domech. Stále je aktuální i příprava revitalizace veřejných prostor
na sídlišti.

Rekonstrukce průtahů pod klášterem
a ve Studánkách
Ve společnosti s Jihočeským krajem, resp.
Správou a údržbou silnic JčK (SÚS) dojde v letošním roce k realizaci dvou akcí týkajících se
komunikací. V lokalitě pod vyšebrodským klášterem SÚS provede rekonstrukci komunikace,
odvodnění svahu a opravu opěrné zdi nad řekou. Město v rámci tohoto projektu vybuduje
nový a bezpečnější chodník a veřejné osvětlení. Již byla vyhlášena společná veřejná zakázka, zahájení prací je předpokládáno v dubnu
letošního roku. Investice města v rámci tohoto
projektu bude ve výši cca 1 milión Kč.
Další společná akce, tentokrát s Jihočeským
krajem, by měla odstartovat v květnu letošního roku. Jihočeský kraj bude provádět opravu
povrchu, dále rekonstrukci propustku a opěrné zdi. Hovoříme o lokalitě od vjezdu do místní části až přibližně po křižovatku se silnicí
směrem na Dolní Drkolnou v centru Studánek.
Město bude stavět vedle frekventované silnice
nový chodník a s ním spojenou opěrnou zeď.
Přidá se samozřejmě i nové veřejné osvětlení.
Celkové náklady města se vyšplhají přibližně
na 3,5 miliónu Kč. Na tento projekt se snaží
získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ
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Jak dál
v integraci
Vietnamců?
V

minulém roce se nám podařilo vytvořit dvojjazyčnou brožuru „Češi a Vietnamci ve Vyšším Brodě: práva a povinnosti“, kterou jsme následně převedli do online verze
webových stránek www.integracevb.cz. Obsah brožury i webu tvoři kapitoly Český jazyk a kultura, Vzdělávání a péče o dítě, Zdraví,
Třídění odpadu a komunální odpad, Stavba,
zábor a reklama, Podnikání a práce a v neposlední řadě kapitola Co nedělat. Děkuji všem
dotyčným, kteří se na tvorbě brožury podíleli. Dalším krokem je distribuce této brožury,
která je k vyzvednutí zdarma v označených
prodejnách a provozovnách jako např. informační centrum a knihovna. Brožuru budeme
distribuovat i do školy mezi děti vietnamských
rodin, bude k dostání ve večerkách a vietnamské restauraci. Po konzultaci s dr. Bencem
jsme taktéž z projektu z Ministerstva vnitra ČR
(MVČR) nechali přeložit jeho webové stránky do vietnamštiny. Snad tímto předejdeme
mnohým nedorozuměním, které v otázkách
zdraví a péče mezi vietnamskými pacienty
a českými zdravotníky vznikají.

V lednu jsme podali nový projekt na integraci
Vietnamců na MVČR a v současné době čekáme na schválení projektu. Chceme totiž pokračovat v podpoře základní a mateřské školy
a pedagogů. Po konzultacích s paní ředitelkou bychom vytvořili výukové materiály, jež
pomohou jak vietnamským dětem, tak pedagogům ve výuce. Dalším bodem projektu
je uspořádání letního tábora pro vietnamské
i české děti na chatě pod Kletí, a to ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži
(CPDM) v Českém Krumlově. Držte nám palce,
ať ministr Hamáček projekt schválí.
Přeji hezký začátek jara, hodně trpělivosti
a zdraví,
Mgr. et Mgr. Jan Krotký

Přivítejte jaro tradičně!
N

yní se nacházíme v předvelikonoční postní době, která začala Popeleční středou
17. února a které předcházelo masopustní veselí. Celá postní doba je přípravou na oslavu
Velikonoc. Čtyřiceti denní období má přesný
řád, v němž jsou kromě Popeleční středy základními mezníky neděle, do kterých spadá
řada lidových zvyků, obyčejů a pověr. Na Šumavě bývala nejvýznamnější pátá neděle
nazývaná „Smrtelná“ či „Černá“. V ten den se
ve většině obcí vynášela „Smrt“ nebo také „Morana“, figurína symbolizující zimu. Morana, bohyně smrti byla většinou hozena do rybníka či
řeky nebo svržena ze skály. S vynášením smrti
se často prolínal obyčej známý jako chození
s lítem, jednalo se o dívčí obchůzku se zpěvem a koledou. Líta byla vyrobena z jehličnatých stromků, ozdobena bílými vejci, svatými
obrázky a malou panenkou. Následuje svatý
či pašijový týden, který je koncem předvelikonočního půstu a začíná Květnou nedělí, pokračuje Modrým pondělím, Šedivým úterým,
Škaredou středou a Zeleným čtvrtkem. S Velkým pátkem přichází posvátné třídenní, nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce.
Český název odvozený od Velké noci, tedy noci
ze soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých.
Po Velkém pátku, nejtišším dni v roce, se na Bílou sobotu opět rozezní zvony, které na Zelený
čtvrtek odletěly do Říma. Velikonoční neděle,

tedy Boží hod velikonoční je oslavou Zmrtvýchvstání Páně, při které dochází k žehnání
velikonočních pokrmů. Velikonoční nebo také
Červené pondělí je dnem lidové pomlázky,
která je jedním z hlavních symbolů Velikonoc.
Pomlázka, která je odvozena od slovesa pomlazovati, měla zajistit svěžest a zdraví. Kolední obchůzka si vždy zasluhovala odměnu
v podobě vajec, sladkostí a pečiva. Tak jako se
vajíčko stalo symbolem zrození i smrti, tak se
české země staly unikátem ve zdobení kraslic.
Pro jižní Čechy jsou charakteristické kraslice
zvané straky, vajíčka zdobená několikabarevnou voskovou batikou. V neposlední řadě Velikonoce charakterizují také tradiční pokrmy
jako beránek, mazanec, jidáše, jehněčí maso,
hlavička a samozřejmě vejce.
V současné době nemůžeme oslavovat příchod jara společně, ale i tak bychom měli
udržovat a předávat tradice našich předků dalším generacím. A tak nezapomeňte o Šedivém
úterý vymést pavučiny, na Škaredou středu se
nemračte a na Zelený čtvrtek nahraďte ztichlé
zvony řechtačkou. tm

Dotace pro kulturu

Hřiště
ve Studánkách

B

líží se zahájení stavby víceúčelového hřiště ve Studánkách. Na konci února proběhlo kácení stromů na místě budoucího areálu,
v březnu pak začnou samotné stavební práce.
Celkové náklady se vyšplhají přes 3.200.000 Kč
a jejich část bude hrazena z prostředků státního rozpočtu ČR ve formě dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca
1.900.000 Kč. 
jstr

Klub pod kinem se nedočká jen nového vybavení, ale i nové podlahy.

O

dbor kultury je tu nejenom proto, aby organizoval různé kulturní akce, ale jedním
z našich úkolů je sledovat, jaké dotační tituly
bychom mohli pro rozvoj města a jeho kulturního života, získat.
Programy podpory poskytují různé instituce.
Dotace pocházejí jak ze státního rozpočtu, tak
z evropských fondů. U každé podpory jsou vymezeny uznatelné a neuznatelné výdaje. Takže
není vždy možné žádat na VŠECHNY položky,
které jsou uvedeny v rozpočtu daného projektu.
Pro rok 2021 jsme zažádali o následující
podpory:
1. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2021 – podpora kultury
Cílem programu je rozšíření kulturní nabídky
Jihočeského regionu, podpora všech kulturních žánrů a umělecké činnosti. Naše žádost
se jmenuje Kulturní léto ve Vyšším Brodě 2021
a jsou v něm zahrnuty všechny kulturní akce týkající se léta (koncerty, divadelní představení, pouť). V minulých letech se podpora
pohybovala mezi 20.000 –30.000 Kč za celý
titul/rok.
2. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2021 – podpora kultury
Cíl je uveden výše. V tom to programu je
možno žádat 2x. Naše druhá žádost se týká
plavidel a je nazvána jednoduše Plavba kuriozních plavidel 2021. Zahrnuty jsou v ní náklady
na kulturní program, ale i propagaci, security
nebo zdravotnickou službu. Požadovaná výše
dotace z rozpočtu JčK může být 70% z celkových uznatelných nákladů.
3. Grantový program nadace Jihočeské
cyklostezky na rok 2021.
Cílem je podpora cykloturistiky v našem regionu. Výsledkem projektu bude Cyklovýlet
ve Vyšším brodě a okolí. Protože jsme v roce
2020 vydali novou brožuru s cyklovýlety, byla

vybrána trasa č. 1 kolem Martínkovského vrchu, Loučovice…VB. Spolufinancování Nadací
může být až 80% z uznatelných nákladů.
4. Revitalizace náměstí Vyšší Brod
– Program rozvoje venkova přes MAS Rozkvět
Žádost byla podána prostřednictvím MAS
Rozkvět, z.s. na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Finance budou použity
na úpravu náměstí ve smyslu výměny starého mobiliáře (lavičky, vývěsní tabule) a dále
pak pořízení a umístění informačního kiosku.
Celková výše nákladů je 485.210 Kč a celková
výše dotace bude 388.168Kč (tj. 80% nákladů). Smlouva je již podepsána a začínáme
realizovat.
5. Kulturní a spolkový život Vyšší Brod
– Podpora rozvoje venkova přes MAS Rozkvět
Žádost byla podána prostřednictvím MAS
Rozkvět, z.s. na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Finance budou použity
na úpravu Klubu pod kinem. Úpravy spočívají
v opravě podlahy. Dále bude nahrazeno staré
a poškozené vybavení (stoly, židle), dokoupeno vybavení pro děti (dětské a rodinné akce),
vybavení pro pořádání seminářů, schůzí, přednášek (např. velkoformátový display) apod.
Celková výše nákladů je 458.400 Kč a celková
výše dotace bude 366.720 Kč (tj. 80% nákladů). Smlouva je již podepsána a začínáme
realizovat.
V průběhu roku stále zjišťujeme možnosti podání žádostí o dotace, které se týkají naše odboru. Začátkem března např. budeme podávat
žádost na Jihočeský kraj o podporu na vybavení infocenter.

foto: Jan Mráz, Lesnické služby

Domníváme se, že je žádoucí tituly, které jsou
vyhlášeny, vytěžit v maximální možné míře,
protože to jsou peníze určené pro prospěch
celého města a každého občana. 
dk
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Z Vašich
dopisů...
Vážená redakce,
zdravím Vás a omlouvám se za nevyžádanou
korespondenci. Je na Vás, jak s ní naložíte. Ráda bych se se čtenáři o svůj názor podělila, ale
vím, že kapacita měsíčníku je omezená. Už několikrát jsem Vám chtěla napsat – po útocích
na vedení města, a poradit jim, aby se také
bránili agresivněji. Ale poslední číslo Zpravodaje už mne opravdu donutilo ozvat se.
Ze svého působení ve Vyšším Brodě před lety
znám jména jako Troják, Kaiser, Kotál, Marek,
Straka, Voráček, Franc. Nevím, kdo je paní Mikešová, ale její článek mne opravdu překvapil.
Útočit na pana PhDr. Milana Hlinomaze a navíc tvrdit, že ho nikdo nezná! To musí urazit
každého kulturního Vyšebroďáka! Ale její poslední věta, že orel much nelapá, mi vysvětlila,
proč se pan starosta a místostarosta nebrání
tak urputně, jak se na ně útočí. Opravdu si paní
M. myslí, že na to, aby si PhDr. Hlinomaz přečetl Zpravodaj, musí si mu pan starosta stěžovat?
Ze stejného soudku je i sdělení pana Marka
ohledně příspěvků ostatních obcí do Zpravo-

daje. On si vážně nevšiml, že Loučovice a Horní Dvořiště již několik let mají svůj zpravodaj?
Jak je to s Rožmberkem, bylo také možno
z Vašich stránek pochopit. A Přední Výtoň byla
nedávno řešena, Vaše redakce je pro současné
vedení té obce příliš demokratická, proto Vás
změní na Frymburk. To asi panu zastupiteli
ušlo. Možná proto, že v poslední době ho
tak zaměstnala knihovna a její řešení. Člověk
s chladnou hlavou si ale všiml, že ačkoli má
vyšebrodská knihovna cca 200 dospělých čtenářů, petici podepsalo víc než třikrát tolik lidí.
Dobrá práce! Snažím se tuto situaci aplikovat
na pracovní vztah u soukromé firmy. Tam by
si mohl zaměstnanec diktovat svou pracovní
náplň?
Přeji Vám do Vaší další práce mnoho úspěchů
a nenechte se otrávit.
Ničím a nikým! 
Ludmila Kunešová,
Kardašova Řečice

Historická analogie
Polemizovat s příspěvkem N. Mikešové by bylo
plýtváním potištěného papíru Zpravodaje, kde
si zaslouží prostor prezentace záležitosti lepší.
Nicméně mne, jako historika, zaujalo nařízení
opata Jiřího Wendschuha (který byl vrchností
městečka) z roku 1666:
„...přikázal pro udržení správné disciplíny
a příslušné vážnosti, že kdo si v obci počíná
nezpůsobilými mravy a slovy před primátorem, rychtářem a městskou radou ...kdož bez
veškeré bázně se nenechají jinými dobrými
rozhodnutími obměkčit ani uspokojit, toto
nemá se vůbec dovolit a trpět, nýbrž bude
nyní trestáno. Neboť pokud by se někdo odvážil předstoupit s takovými nedobrými manýry
jako předtím, nebo by měl chuť dopouštět se
jiných nepříjemností, tedy tento, hřešící tímto
často, urychleně ať je uvězněn a není propuštěn do doby, dokud nezaplatí neodpustitelnou pokutu 10 kop neprodleně.“
K tomu lze snad jen dodat, že lidé se ve své
podstatě nemění a historie se do určité míry
stále opakuje. Přeji městu co nejméně „orlů“,
ale soudržnou snahu o vše dobré pro obec. 

Komenského etické desatero

Dr. Milan Hlinomaz
(alias „koloušek“)

V prosincovém čísle Horňáčku – zpravodaje obce Horní Dvořiště – bylo přiloženo Komenského etické desatero vydané k 350. výročí úmrtí J.A.Komenského. Zdá se, že v koronavirové
době, kdy byly uzavřeny školy i kulturní instituce, nebyla výročí věnována taková pozornost,
jakou by si zasloužilo, a byli jsme odkázaní jen na veřejnoprávní média.
Není snad troufalé nabídnout obsah desatera také našemu Zpravodaji, který právě držíte
v ruce. Bude Den učitelů, výročí narození J. A. Komenského, i když ne zrovna kulaté.
Zásady desatera jsou platné i v dnešní době.
V rámci 10.zásady mám dvě pravdy k minulému Zpravodaji:
1. Není ničí vinou, že od roku 2010 dosáhlo 15 zaměstnanců města důchodového věku. A někteří z nás pracovali nebo ještě pracují i po jeho dosažení pro město dál. A je dobře, že v případě potřeby jsou mnozí připraveni svým mladším kolegům pomoci, zastoupit je. A kdo
může zazlívat těm mladším, dojíždějícím, že dali přednost zaměstnání blíže místa svého
bydliště? A navíc s vyššími příjmy?
2. Pana PhDr. Milana Hlinomaze mnozí z nás znají. Nejen jako spisovatele, autora historických
publikací, ale také jako propagátora našeho regionu (750. výročí vyšebrodského kláštera,
Rožmberský rok, Zemská výstava 2013), opravdového emeritního Vyšebroďáka. A v neposlední řadě jako autora série článků o historii Vyššího Brodu před několika lety právě
ve Zpravodaji. A že ho nikdo neviděl na zasedání zastupitelstva? Vždyť zasedání nejsou
středobodem veškerého dění. Pana Blahoslava Uhroviče také málokdo viděl (kromě nás
důchodců, kteří jsme měli to štěstí, že nás provázel Pražským arcibiskupstvím nebo našich
turistů, se kterými pravidelně chodí na výšlapy). A přesto jeho články o sakrálních stavbách,
které vycházely zhruba před rokem ve Zpravodaji, určitě mnohé z nás obohatily.
Hana Erhartová
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inzerce

Řádková inzerce
•K
 oupím pole, louky, zahrady.
Tel. 603 442 474
•K
 oupím garáž v Kaplické ulici.
Tel.: 602 885 685.

Stíhej ctnosti,
výhýbej se
nepravostem!

Komenského
etické
desatero
1

Nevypravuj všechno, co víš,
nevěř všemu, co slyšíš.
Nechtěj všechno, co vidíš.
nedělej všechno, co můžeš,
jen to, co je žádoucí:
a budeš opatrný.

2

Buď skromný, ne drzý,
mlčenlivý, ne upovídaný!
Když někdo mluví, mlč,
když tě osloví, poslouchej.
Když něco potřebuje,
ukaž dobrou vůli, je-li to
v souladu s dobrou vůlí Boží.

www.ceskestudny.cz

3

7

4

8

Ke všem buď vlídný,
ale nikomu nelichoť,
nikdy nepodlézej!

Buď spravedlivý!
Nežádej nic, co ti nepatří!

5

Buď odvážný, buď k něčemu,
měj se k dílu, na rozdíl
od líných budiž-k-ničemů!

6

Štěstěna bývá nestálá,
přináší jednou dobré,
jednou špatné. Buď trpělivý,
nářkem nic nespravíš.

Buď dobrotivý a měj soucit!
Potřebuje-li někdo pomoci,
neodvracej se od něj, ale ukaž lásku.

Když tě někdo urazí, promiň mu!
Pokud ty jsi někomu ublížil, usmiř se!
To je to nejkrásnější, co se může
lidem stát, když si navzájem
odpustí a tím pohřbí hněv.

9

Nezáviď nikomu, přej všem,
projevuj vděčnost vůči všem,
a tak si získáš srdce všech dobrých lidí.

10

Nikdy nelži, vždy mluv pravdu!

www.komensky2020.cz
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Brodýsek
V úterý 2. 2. 2021 se v naší DS Brodýsek konal karneval. Místo dětí
a pečujících osob byla skupinka plná superhrdinů, zvířátek
a pohádkových bytostí. Za krásné fotografie děkujeme naší kolegyni
Míše Dvořákové.
A minulý týden začala naše spolupráce s novou paní knihovnicí
Terezou Myslíkovou, která pro děti připravila krásný program
s Pejskem a kočičkou. 
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Čtenářský koutek
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Knižní novinky
V měsíci březnu se knihovna rozroste o 25 nových knižních titulů. Přeji Vám nejen příjemné
čtení, ale také pevné zdraví a radost z nastávajícího jara.

Vodavoděnka
– Kristýna Gregorová
Bohatě ilustrovaná naučná
kniha, která vás přesvědčí, že
voda není nuda! Věděli jste,
že průměrný Středoevropan
denně spotřebuje 110 litrů
vody? Co mají společného
vločky, i když je každá jiná? A kdo by se stal
vládcem planety, kdyby měl vyhrát ten největší tvor? Že nevíte? S knihou Voda voděnka
získáte moře zajímavých informací, jak nebýt
plýtvák.
Dědečku, vyprávěj o světě
– Ladislav Špaček
Vydejte se s dědečkem a Viktorkou do světa! Tentokrát
se společně vypraví na cestu
po pěti důležitých evropských
zemích. Viktorka se brzy naučí orientovat
se na letišti, chovat se v hotelu, využívat své
znalosti angličtiny, ale hlavně se od dědečka
dozvídá spoustu informací o zemích, které
navštěvují, o jejich historii, jazycích, národních
jídlech a tradicích.
Město pro každého
– Manuál urbanisty
začátečníka
– Osamu Okamura
Město je fascinující lidský vynález, který se stal domovem
pro většinu obyvatel naší planety. Jak ale pochopit něco
tak složitého a přitom křehkého, jako je město?
Manuál urbanisty začátečníka ti přiblíží, jak tato
velká lidská mraveniště fungují, jaké nám poskytují příležitosti, ale hlavně s jakými problémy se dnes potýkají. Městské plánování je strategická hra, ve které se každý den učíme, jak žít
a respektovat se na společném půdorysu.

Překvapivé životy zvířat
– kolektiv autorů
Věděli jste, že se některá zvířata chichotají a hrají si stejně
jako my? Nebo že si stavějí
své domečky, dělají si zásoby
jídla a umí používat nástroje?
V této úžasné knize se dozvíte, co vše mají zvířata a lidé společného –
od týmové práce přes péči o sebe až po tanec
a zlobení. Zjistíte, že jsme si se zvířaty velice
podobní!
Zvířátka z malinové paseky
– Jiří Kahoun
Poběžte, děti, jede se na výlet! Králíček, myšáček, lišáček
a jezeveček už jsou nachystaní
u autobusu. Klokánek Kapsička, zajíček Ušáček a veverčák
už taky dobíhají! V Kuďousce,
hned u malinové paseky, kde zvířátka bydlí, se
žije krásně, ale jednou začas je moc fajn vyrazit
na výlet za úžasným dobrodružstvím.
100 perliček
pro (ne)milovníky češtiny
– Červená propiska
Seznamte se jednoduchou
a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb,
které Češi dělají. Tato kniha
není žádná výkladová mluvnice ani slovník
– je určena všem, ať žákům druhého stupně
základních škol, kteří krásy jazyka teprve objevují, nebo těm, kteří nechtějí chybovat a stále
hledají lásku k naší mateřštině.

hrad Ostrý. Od počátku stavbu provázejí potíže, a proto Marek požádá o pomoc svého
švagra Oldřicha z Chlumu. Jenže dříve, než se
může svých povinností ujmout, je v Benešově
zavražděn v noci rychtář a podle jeho ženy to
udělali tři bratři a jejich sestra, kteří byli obviněni z lupičství a večer předtím byli oběšeni
v Děčíně. Jenže těla oběšenců zmizela.
Zamilované královny
– Jan Bauer
Adléta Míšeňská z lásky zachraňuje vyhnance z Čech,
prince Přemysla. Jenže když
se tento princ po mnoha dobrodružných zvratech stane
jako Přemysl Otakar I. českým králem, čeká ji
ten nejsmutnější osud. Manžel dává přednost
uherské princezně Konstancii a obětavou Adlétu zapudí. Vztah Elišky Přemyslovny a jejího
manžela rytířského krále Jana Lucemburského
je velmi bouřlivý, navíc Eliška musí čelit intrikám své nevlastní matky královny vdovy Elišky
Rejčky. Naštěstí má po svém boku oddaného
a statečného přítele Viléma Zajíce z Valdeka.
Největší záhady české
historie – Jaroslav V. Mareš
Známý český publicista Jaroslav V. Mareš svým typickým reportážním způsobem
odkrývá další záhady české
historie. Té dávné – požár Národního divadla, vražda Jana
Nepomuckého, i té nedávné – případ Jana Masaryka, UFO v Miličíně… Nechte se unést strhujícími případy, které autor obohatil o nově
zjištěné skutečnosti.

Holky od spitfirů
– Soraya M. Lane
Druhá světová válka pohltila
celý svět a birtské dopravní
letectvo potřebuje zoufale
pomoc. Ti nejlepší totiž svádí
boje s Luftwaffe… a umírají. Na výzvu odpovídá i řada
žen. Jenže zatímco ve vzduchu je v boji o život
s nepřítelem i přírodou vše jasné, na zemi musí
dívky čelit předsudkům, pohrdání i přehlížení.
Průrazná Američanka Lizzie, zakřiknutá Ruby
i pragmatická May budou muset vybojovat
svou vlastní válku…

Návrat krále Šumavy I:
Na čáře – Ondřej Kavalír,
Vojtěch Mašek
Komiksové zpracování známého příběhu krále Šumavy.
Je pár let po válce a Šumava
připomíná divoký západ, zemi
nikoho, eldorádo dobrodruhů, tajných agentů,
pašeráků a převaděčů. Neklidný rajon esenbáků a pohraničníků, kteří se snaží nastolit pravidla nového režimu. Jako magnet přitahuje
dramatické osudy. Ale jeden se z nich vymyká. Josef Hasil nejprve pomáhá střežit hranice
v uniformě Sboru národní bezpečnosti, aby se
po únoru 1948 stal jeho nejobávanějším soupeřem, kterého sami estébáci později nazvou
Králem Šumavy.

Spiknutí oběšenců
– Hříšní lidé Království
českého
– Vladimír Vondruška
Poblíž Benešova u Ploučnice
buduje pro panovníka bratranec Marka z Vartemberka

Porodní sestra z Osvětimi
– Magda Knedler
Anděl naděje v táborech smrti. Příběh ženy, která zachránila tisíce dětí. Další transport
vězňů směřuje do Osvětimi. Je
mezi nimi i Stanisława Leszc-

s historickým nádechem

| 13

zyńská, porodní sestra z Lodže, která na vlastní
žádost začíná pracovat v nelidských podmínkách.

s detekivní zápletkou
Kořist – Darcy Coates
Mrazivý příběh dvaadvacetileté dívky jménem Eileen, která
se ztratí během pěšího výletu
v odlehlém lese Ashlough.
O pár dní později je na břehu
blízké řeky nalezen její fotoaparát obsahující podivné
snímky, které byly vyfoceny až po jejím zmizení.
Slepec – Christine Brandová
Jeho svět je tma. Je slepý. Ale
uslyšel výkřik – a jeho smysly
ho dosud nikdy nezklamaly.
Právě s tou ženou telefonoval,
když náhle vykřikla a vzápětí
se spojení přerušilo. Někdo té
ženě ublížil. Nathaniel je si tím
naprosto jistý. Je jediný svědek, ale nikdo mu
nevěří. Neexistují důkazy ani stopa.
Štvanice – Lucy Foley
Skupina bývalých spolužáků
z Oxfordu, nyní třicátníků, se
tak jako každý rok od ukončení studia setkává o vánočních
prázdninách, aby spolu přivítali nový rok. Na místo dorazí
30. prosince, krátce předtím,
než dům odřízne od okolního
světa dlouho nevídaná sněhová vichřice. O dva
dny později, na Nový rok, je jeden z přátel nalezen mrtvý. Vrahem musí být jeden z nich…

velká romantika
Spolubydlící
– Christina Laurenová
S romantickým a zábavným
příběhem Christiny Laurenové nakoukneme do oslnivého světa muzikálových
divadel na Broadwayi, ale
i do newyorských ulic, barů
a samozřejmě také do ložnice hlavních hrdinů.
Čas předminulý
– Danielle Steel
Sybil a Blake Gregoryovi jsou
typický pár jednadvacátého století: ona je interiérová
designérka, on pokrokový
obchodní analytik. Spolu
s dětmi, teenagery Andrewem
a Caroline a šestiletým Charliem, vedou spokojený život na Manhattanu. Blakeovi se v práci
naskytne příležitost, která přichází jen jednou
za život, a on se jí chopí.
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Věci, na které nastal čas
– Petra Soukupová
Život nelze naplánovat ani se
na něj nedá dopředu připravit. Alice s Richardem spolu žijí
už patnáct let. Možná to nikdy
nebyla velká láska, možná ji
jenom zabil běžný život. Ale
každopádně spolu mají dvě děti, Karlíka a Lolu,
a asi hlavně kvůli nim zůstávají spolu. Jenže
pak se Richard zamiluje. Hluboce a vášnivě.
Zdá se mu, že nic takového dosud nepoznal,
ale taky to může být krize středního věku.
Ticho mezi námi
– Abbie Greavesová
Maggie a Frank jsou manželé již
čtyřicet let. Milovali se od prvního okamžiku, kdy se setkali.
Jejich společný život byl plný
radosti, slov a smíchu. Zažili i
těžké časy, ale jejich vztah byl
vždy pevný a nerozbitný. Pouto mezi nimi bylo
výjimečné. Ale to platilo jen do chvíle, než nastoupilo ticho.

ze skutečného života
Pět amerických prezidentů,
česká babička a já
– Eliška Hašková Coolidge
Vzpomínyk Elišky Haškové
Coolidge, významné Češky,
která se dokázala prosadit jak
ve vrcholném politickém prostředí v USA, tak po revoluci
i v bývalé vlasti. Rodačka z Prahy, emigrovala
v roce 1949 do USA a je již dostatečně známo,
že kariéru začala v Bílém domě, kde dlouho
pracovala jako zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů, dále ve vysokých pozicích
na ministerstvu zahraničních věcí USA a v dalších důležitých amerických vládních organizacích.
Poslední roky s Karlem:
Otevřená zpověď
Mistrových nejbližších
– Procházka Luboš
Otevřená zpověď Mistrových
nejbližších, jeho nejstarší dcery Dominiky Gottové a novináře Luboše Procházky, který
s Gottem 15 let spolupracoval. Oba ve svém
vyprávění nabízejí pohled do rodinného zákulisí v posledních letech života Karla Gotta.
Šlachta – Třicet let
pod přísahou
– Josef Klíma, Robert
Šlachta
Robert Šlachta poskytuje
prostřednictvím
rozhovoru
se známým českým investigativním novinářem Josefem
Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho
profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro od-

halování organizovaného zločinu a náměstek
Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž
v době služby mluvit nemohl.

cestujeme
Tatranka v Hanoji aneb
Vietnam, můj paralérní svět
– Lenka Kovářová
Poznat Vietnam zblízka, uvidět a hlavně prožít, jaký je…
Tato netradičně pojatá knížka
není klasickým cestopisem seznamujícím s památkami daného místa. Je to
spíše „kniha oči i duši otevírající“, tvořená souborem „medailonků“ o Vietnamu a jeho obyvatelích. Jakýsi „pocitopis“ s řadou postřehů
a údajů, kterých si klasický bedekr nevšímá
a ani nemůže všimnout.
Mezi světy – Lucie Výborná
Pravidelně ji slýcháte z rozhlasu, její hlas je s vámi už desítky
let, v autě na cestách, v kanceláři nebo třeba i ráno v koupelně. Do toho si občas odskočí
na moderování v televizi nebo
natáčí svá extrémní interview.
To je ale jen jeden svět Lucie Výborné. V tom
druhém světě fouká ostrý vítr, zebe sníh a Lucie daleko za hranicemi všednosti a komfortní
zóny zažívá opravdovou radost. MEZI SVĚTY
je výběr z deníků, v nichž nás autorka zavede
z rozhlasového studia do mrazivých oblastí
Antarktidy, na vrcholky hor, mezi české vojáky
do Afghánistánu nebo na dalekou Havaj.
Nejkrásnější rozhledny v ČR
a jejich příběhy
– Rostislav Novák
Vystoupejte na nejkrásnější
rozhledny České republiky.
Objevte nejstarší rozhlednu
v Uherčicích, stezku v oblacích
u obce Dolní Morava, rozhlednu s kaplí na poutním místě Hostýn, rozhlednu
na Fajtově kopci ve tvaru šroubovice DNA, ale
i perlu mezi stavbami tohoto druhu – Jurkovičovu rozhlednu. 

Využijte výdejní okénko knihovny
pro vracení a půjčování knih!
pondělí a středa: 12.30 – 17.00 hod.
vybrané tituly objednávejte předem
emailem nebo telefonicky
sledujte novinky na fb
Městská knihovna ve Vyšším Brodě
a insta knihovnavyssibrod
www.knihovnavbrod.cz
knihovna@mestovyssibrod.cz
tel. 380 746 611,724 336 980

Biblio-box

D

nes bych Vám ráda představila mého pomocníka jménem Biblio-box. Jedná se
o službu, které umožňuje čtenářům vrátit vypůjčené knihy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Knihy tak můžete vrátit v kteroukoli denní
i noční dobu. Biblio-box zvýší návratnost přečtených knih v termínu výpůjční lhůty a zpřístupní je tak včas dalším čtenářům. Vámi vybraná či rezervovaná kniha se k Vám dostane
dřív a oblíbenou knihu si přečte větší množství
čtenářů. Výhodou biblio-boxu je také skutečnost, že čtenářům odpadnou upomínky a poplatky za pozdě vrácené tituly.
Biblio-box je umístěn před vstupem do Městského úřadu a bude v pracovní dny pravidelně
vybírán. Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je
uhradí při osobní návštěvě knihovny.
Jsme knihovna 21. století, posouváme své
služby, každý měsíc rozšiřujeme knižní fond
o desítky nových knih. Budeme rádi, když se
knihy dostanou, co nejrychleji ke všem svým
čtenářům.

•

•

•

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BIBLIOBOXU
•

•
•

Bibliobox slouží k vracení knihovních
jednotek (knih, časopisů) v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu
knihovny.
Funkce vracení knih pomocí biblioboxu
je založena na důvěře mezi knihovníkem
a uživatelem.
Knihovna se zavazuje knihovní jednotky
vyzvednuté z biblioboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta následující
pracovní den.

•

•

•
•

Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky
vygenerovány sankční poplatky (za případné opožděné vrácení dokumentů),
zůstávají načteny ve čtenářském kontě
a uživatel je uhradí při osobní návštěvě
knihovny
Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem
poškozeny, knihovna ze čtenářského
konta neodepíše.
Výpůjční lhůta u zbývajících nevrácených
dokumentů se automaticky neprodlužuje.
Uživatel si může provedenou transakci
ověřit také prostřednictvím svého čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem.
Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) se vrací
pouze při osobní návštěvě v knihovně!!!
Společenské hry se vrací pouze do knihovny.
Prosíme, nevhazujte čtenářské průkazky a jiné předměty, než výše uvedené.

Hledá se
vyšebrodský
Čapek
Do březnového čísla Vyšebrodského zpravodaje jsme se rozhodli zveřejnit povídku Blahoslava Uhroviče „O kupci“, která je
zasazena do místních reálií. Ať se Vám
povídka líbí! Za ostatní příspěvky děkujeme a těšíme se na další řádky od Vás.

O KUPCI

Blahoslav Uhrovič
Ve městečku žil kdysi kupec. Nebyl chudý, ale
ani bohatý, měl však spravedlivé a laskavé srdce. Jeho dům stál na náměstí a v přízemí měl
malý krámek s koloniálním zbožím. Na jaře byl
krámek plný ruchu, lidé se sem sbíhali a nakupovali po dlouhé zimě. V létě okolí kupcova
domu vonělo exotickým ovocem a aromatickým kořením – vanilkou, skořicí a badyánem.
S přicházejícím podzimem ruch ustával a stejně jako městečko a okolní krajina se vše ukládalo k zimnímu spánku.
Čas, kdy na několik měsíců krajinu pokryl
bílý sníh, znamenal pro kupce mnoho obchodních cest. Vydával se na dlouhé poutě po českých městech, kde probíhaly trhy po celý rok,
často se vydával přes kopce do sousedních
Rakous i vzdálenějšího Bavorska. Obchodní
stezky představovaly v zimě velké nebezpečí.
Stopy se často ztrácely ve sněhových závějích
a vrcholky kopců téměř nepřetržitě pokrýval
mlžný příkrov. V okolních lesích se tehdy ještě
pohybovali vlci a jiné divoké šelmy, skrývajících se často v blízkosti kamenů a skalisek, které obklopují okolí Vyššího Brodu dodnes.
Byl krásný lednový den, když se kupec vydal
přes hraniční kopce do městečka na trh v nedalekých Rakousích. Zimní slunce se drželo
nevysoko nad horizontem a svým bledým svitem zalévalo šírou krajinu přikrytou sněhovou

| 15

peřinou. Všechno v okolí se třpytilo bílými krystalky sněhu, jen sem tam na keřích probleskovaly šípky a trnky, ozobávané sýkorkami. Pěší
cesta ubíhala za jasného dne snadno, ani nůše
naplněná látkami, loučemi i kravským lojem se
nezdála být tak těžká. Vše nasvědčovalo hojnou účast na trhu, tudíž i dobrou tržbu a slušný
výdělek.
A tak se i stalo. Obchodník téměř vše na trhu
prodal a za utržené peníze výhodně nakoupil
nové zboží pro svůj maličký krámek. Bylo kolem třetí hodiny odpoledne, když kupec na své
zpáteční cestě uviděl v dálce Martínkovský
vrch. Za hodinu se vyhýbal stejnojmenné osadě a přilehlým mokřadům. Když se ohlédl, aby
se ještě rozloučil s tmavnoucím údolím, spatřil pomalu se blížící bílou hustou mlhu. Snad
z rostoucího pocitu nejistoty a strachu pohladil malý mariánský medailonek visící mu už
léta na krku. K blížící se tmě a houstnoucí mlze
se jakoby z ničeho nic přidal ještě lezavý mráz,
který pronikal za nehty a bolel až do morku
kostí. Kupec se brodil sněhovými závějemi
a dokola ho obklopovala jen bílá tma a ticho,
které bolelo v uších. Slézal už z vršku kopce,
když pod sebou v dálce uviděl mihotavé světlo, slibující odpočinek a teplo. V tu stejnou
chvíli se kolem něj z ničeho nic prohnal temný
stín. Bylo to snad jen nějaké divoké zvíře, vyplašeně utíkající ze svého úkrytu, kupec však
ve zlomku vteřiny ztratil rovnováhu a v dalším
okamžiku se už kutálel ze srázu dolů. Do obličeje a celého těla ho tloukly kameny skryté
pod peřinou sněhu. Z proutí pletená nůše se
po několika kotrmelcích otevřela a všechen její
obsah se rozkutálel do vysokých závějí. Kupcovo tělo se zastavilo až na malé rovné planině.
Několik vteřin nedokázal bolestí ani otevřít oči.
Tušil, že přišel o všechen svůj náklad, ale v duchu děkoval Bohu, že zůstal živý.
Když mu bolavé a zmrzlé nohy dovolily se
postavit, otřepal ze sebe sníh a snažil se ujistit,
zda nemá něco zlomené nebo jestli mu nikde
po těle neteče proudem krev. Vše se zdálo být
v pořádku, až na bolavé končetiny a dlouhou
ráno pod levým okem, která ho pálila a chvílemi z ní odkapávala horká krev. Nejvíce ho
ovšem trápil pocit, že se v mlze ztratil, nevěděl
skoro ani kde je nahoře a kde dole. Když se
však skláněl pro nůši, která ležela nedaleko něj,
spatřil o několik kroků dál od sebe ono svět-

lo, které ho už nahoře tolik lákalo. Bez váhání
se k němu vydal tak rychle, jak mu to jen jeho
bolavé nohy dovolovaly. Šrám na levé tváři ho
pálil čím dál víc, navíc oko nad ním mu začalo
natékat a opuchat, že téměř neviděl. Čím víc se
blížil k světlu, tím jasněji rozpoznával zvláštní
výjev, který se mu naskytnul. Nepatrné světlo
vycházelo z ohníčku, který plápolal uprostřed
palouku. U ohně seděla schoulená postava
v chudých, ale čistých šatech. Nedaleko ohně
postával roztomilý oslík a snažil se ukusovat
malé pupence na lískovém keři.
Kupec pomalu dokulhal blíž a spatřil na kameni sedící ženu, třásla se zimou a v náručích
držela zavinuté dítě, kterému tichým hláskem
zpívala ukolébavku. Její tvář, i když chladem téměř bezbarvá, byla tou nejkrásnější, jakou kdy
kupec viděl. Když si i žena všimla obchodníka,
nepolekala se, naopak ho obdařila tak vřelým
úsměvem, že najednou zapomněl na všechny
své bolesti a trápení. Bez váhání svlékl svůj potrhaný plášť s kožešinou a přehodil jej matce
přes ramena. Sotva dospělá dívka mu poděkovala a vyzvala ho, aby si přisedl za ní k ohni.
Vypověděla mu svůj příběh o tom, jak i se
snoubencem musela rychle uprchnout ze své
země, jen s ranečkem plínek a oslíkem, který ji
nese, když už nemůže jít. Vyprávěla mu o jejím
společníkovi, který ji nechal u ohně, aby si odpočinula a šel po okolí shánět něco k snědku.
Kupec si vzal do hlavy, že s ní i s jejím malým
dítětem počká, dokud se její doprovod nevrátí.
Seděli u ohně a vyprávěli si snad i několik hodin, když se ze tmy vynořil dívčin snoubenec.
Jeho tvář byla smutná, protože nesehnal v celém okolí nic k jídlu. Obchodník si v tom okamžiku vzpomněl na kus vánočky, kterou si šetřil na cestu domů a při strastiplné chůzi na ni
zapomněl. Vytáhl ji z kapsy a podal muži. Snad
se mu to jenom zdálo, ale měl pocit, že když
muž vánočku lámal a rozdával ji, tak pečiva jakoby neubývalo. Nakonec se všichni dosytnosti najedli a zbylo dokonce i na oslíka. Po jídle
dívka vstala, poděkovala kupci za jídlo i teplý
kabát a její snoubenec zatím vzal jeho nůši.
Bylo štěstí, že kupec stál k muži zády, protože
ten mu ji až po okraj naplnil oslím trusem. Potom mu ji vysadil na záda, a když se obchodník
divil, proč je nůše tak těžká, dívka mu odpověděla, že je to jeho odměna. Nesmí se ale do té
nůše podívat, dokud nepřekročí práh svého

domu. Chvíli spolu ještě šli, muž pak vysadil
svoji dívku i s dítětem na záda osla a vydali se
dál lesem. Kupec se za nimi ještě chvíli díval,
ale brzy se vydal z kopce dolů.
Cesta dolů byla náročná. Nateklé oko o sobě
dávalo bolestivě vědět a v černočerné tmě si
musel poloslepý muž dávat velký pozor, aby
neuklouzl a znovu se neskutálel dolů. Navíc
jej jako žhavý uhlík pálila zvědavost, co nese
za náklad ve své nůši. Několikrát už se zastavil,
že nůši sundá a otevře, ale naštěstí pokušení
vždy odolal.
Zanedlouho už rozeznával sem tam do tmy
svítící okna v městečku i stíny jejich obyvatel,
kteří se za jejich skleněnými tabulkami ukládali
ke spánku. Když kupec dorazil ke dveřím svého
domu, tloukla už na klášterní zvoničce půlnoc.
Potichu odemkl zámek a vstoupil dovnitř svého krámku. Celý netrpělivý sundal nůši ze zad,
zašel pro svíčku, postavil ji na pult a sejmul
z nůše šátek, který skrýval její obsah.
Leknutím málem zakřičel. V jeho potlučené
nůši místo oslích bobků zářila celá hromada
zlatých peněz. Několik minut na nůši zíral,
a protože tomu stále nemohl uvěřit, usoudil, že
ráno je moudřejší večera a šel si raději lehnout.
Když už si v posteli sdělával z krku řetízek s medailonkem s Pannou Marií, úžasem oněměl. Ze
zlatého přívěšku se na něj usmívala stejná dívka, které před chvílí pomohl v lese na kopci. Té
noci se kupec příliš nevyspal, a když se za svítání vzbudil, myslel si, že vše byl jen sen.
Po snídani sešel dolů do krámku a uviděl
nůši plnou zlata stát na stejném místě, kde ji
v noci nechal. Celý den přemýšlel, co s nenadálým bohatstvím udělat, nakonec se však rozhodl, že z hromady peněz si nechá jen takovou
částku, o kterou cestou z trhu přišel. Zbytek
rozdělil na dvě kopy, jednu věnoval místnímu
chudobinci a za tu druhou nechal postavit
na místě, kde zažil nečekané setkání, malou kamennou kapli. Do ní nechal zhotovit sochu té
dívky s dítětem, kterou tenkrát v noci zachránil
před hladem a umrznutím.
Kaplička, kterou nechal kupec kdysi postavit, už dávno nestojí. Dnes už ani neznáme
jméno kupce a ani kde přesně stál jeho dům
s malým krámkem. Avšak v kapli na poutním
místě Maria Rast nad městem stále sedí Panna
Maria s dítětem na kameni a stále se usmívá
na ty, kteří za ní přijdou. 

Brody v Brodě 2020 znají vítěze

B

rody v Brodě 2020 je název fotosoutěže, která spojuje města s názvem Brody v ČR. Je vyhlašována každoročně a účastní se jí fotografové z Brodu Vyššího, Havlíčkova, Uherského, Železného
a Českého. Vzhledem k tomu, že současná doba nepřeje scházení, byli letos vítězové kontaktováni
pouze elektronicky. Slavnostní vyhlášení proběhnout bohužel nemohlo. Výstava z vítězných fotografií je připravena a bude k vidění až dle epidem. podmínek.
Nejlepší fotografií města Vyšší Brod se stala fotka „Když chceš vidět na fotbal ve Vyšáku“ Heike Touškové. „Fotka vznikla náhodou,
z legrace, Líza a Bíba lezly na auto pořád...“ říká autorka. ,,Kozy jsme
vyhráli v tombole. Momentálně žijí v Mini ZOO Wapiti v Horní Plané.“ říká novopečená maminka Heike T., které gratulujeme k výhře
a současně i k narození dcerky Magdalenky. 
dk
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Zpráva o hospodaření v městských lesích
Vyšší Brod za rok 2020
Na přelomu ledna a února v obecních lesích
vlivem povětrnostních podmínek spadlo
4.000 m3 dřeva. To představuje přibližně polovinu roční těžby. V loňském roce jsme celkově vytěžili 7.255 m3 dřeva. Z toho o 1.780 m3
kůrovce, 4.093 m3 ostatní nahodilé těžby
a 1.382m3 těžby obnovní a výchovné. Bylo provedeno 11,02 ha probírek do 40 let a 1,32 ha
prořezávek. Obnova lesa proběhla na 5,72 ha.
z toho bylo 0,55 ha přirozené obnovy. Podíl
melioračních a zpevňujících dřevin byl 50 %.
Zadali jsme 13 samovýrob a vykryli všech 65
žádostí o prodej palivového dřeva.
Rok 2020 byl pro vývoj lesa příznivější než
roky předchozí. V měsíci květnu a červnu bylo
chladné a deštivé počasí. To mělo pozitivní vliv
na vitalitu stromů a nepříznivý vliv na vývoj
kůrovce.

V

loňském roce měl odbor správy městských
lesů 5 zaměstnanců. Tři v pěstební činnosti a dva technicko-hospodářské pracovníky.
Na těžební práce si najímáme soukromé firmy
prostřednictvím výběrových řízení.
V roce 2020 pokračovalo v celé republice zpracování kůrovcem napadeného dřeva. V našem
okolí to bylo hlavně na majetcích našich sousedů. V městských lesích díky včasným zásahům
v předcházejícím roce už tolik kůrovce nebylo.
Oproti roku 2019 došlo k poklesu o 66%.

Ceny dřeva počátkem loňského roku byly velmi nízké a v mnoha případech nepokryly ani
náklady spojené s výrobou. Pozvolna stoupaly až ke konci roku, když začal být nedostatek
dřeva na trhu. Proto jsme se zaměřili hlavně
na zpracování kůrovcem napadeného dřeva
a ostatní nahodilé těžby. Úmyslné těžby jsme
omezili jen na dotěžení nestabilních zbytků
porostů a na těžbu výchovnou. Rovněž jsme
využívali v maximální míře dotací, o které
v lesnictví můžeme žádat. Dohromady jsme
získali dotace ve výši 5,090.687 Kč. Z toho

bylo 2,131.302 Kč na lesní cestu Radvanov,
2,011.389 Kč za zpracování nahodilé těžby
z roku 2019 a s tím související ztráty zpeněžení
a 946.996 Kč na ochranu lesa, zalesnění a péči
o mladé lesní porosty.
Prodej dřeva jsme řešili podle výše cenových
nabídek, které jsme obdrželi. Dřevo jsme prodávali čtyřem hlavním odběratelům a několika
dalším malým odběratelům. Veškerou dřevní
hmotu jsme prodávali přímo z lesa z odvozního místa.
Veškeré vytěžené dřevo se snažíme rozmanipulovat tak, abychom získali co nejvíce kvalitních sortimentů a prodejní cena byla co
nejlepší.
Finanční výsledky odboru správy lesů bez
DPH za rok 2020
Celkové výnosy z lesní výroby: 6 657 052 Kč
Celkem získané dotace: 5 090 687 Kč
Náklady na mzdy a lesní výrobu celkem:
6 959 965Kč
Hospodářský výsledek za rok 2020
4 787 774 Kč. 

Jaroslav Kotál

MĚSTSKÉ LESY VYŠŠÍ BROD
Ceník palivového a užitkového dřeva od 1. 1. 2021 na lokalitě
odvozní místo „OM“ bez DPH.

Ceník samovýroby palivového dřeva, bez DPH 21%,
od 1.1. 2020.

Palivo: 15%DPH
Palivo jehličnaté
Palivo listnaté měkké (OS,VR,LP)
Palivo listnaté ostatní (BK,DB,BR,OL…)
Manipulační zbytky

500 Kč/m3 – 320 Kč/prm
500 Kč/m3 – 270 Kč/prm
1.000 Kč/m3– 540 Kč/prm
100 Kč/m3 – 64 Kč/prm

Užitkové: 21%DPH
SM – kulatina ABC
SM – kulatina D,CX
BO – kulatina ABC
MD – kulatina ABC
Listnaté – kulatina

2.000 Kč/m3
1.400 Kč/m3
1.300 Kč/m3
2.500 Kč/m3
1.500 Kč/m3

Palivo:
Palivo jehličnaté 0,29
Palivo jehličnaté 0,69
Palivo jehličnaté 0,69+
Palivo listnaté měkké (OS,VR,LP)
Palivo listnaté ostatní (BK,DB,BR,OL…)
Nehroubí
Zbytky po těžbě – hroubí
Tyče jhl.

Tyče – z prořezávky
Tyče – z probírky

1.100 Kč/m3
1.300 Kč/m3

100 Kč/m3 – 64 Kč/prm
150 Kč/m3– 96 Kč/prm
200 Kč/m3– 128 Kč/prm
100 Kč/m3 – 54 Kč/prm
250 Kč/m3– 135 Kč/prm
50 Kč/m3 – 32 Kč/prm
100 Kč/m3– 64 Kč/prm
100 Kč/m3

Maximálně 15 m3 pro jednoho zájemce.
Samovýroba bude přednostně zadávána občanům Vyššího Brodu
a pracovníkům v lesním provozu.

Dřevo budeme prodávat přednostně občanům Vyššího Brodu
a pracovníkům v lesním provozu.
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Pohled (do) minulosti

K

dyž jsme si psali o hotelu Panský dům
na dolním konci náměstí, jistě by stálo
za to se podívat i na horní konec náměstí k hotelu Šumava čp. 47 (dnes majitel Jiří
Franc). Dům je na tomto místě písemně uváděný v roce 1530, ale nepochybně zde stál již
mnohem dříve. Dá se soudit, že tady musel
být dům již od počátku vzniku osady, neboť
cesta do Lince se právě na tomto místě velmi prudce lomila, takže patrně její vedení
zohledňovalo polohu domu. Původní silnice
z Vyššího Brodu směrem na Studánky a dále
k zemské hranici vedla z náměstí kolem domu
čp. 47, kde uhýbala prudce vlevo a klesala dolů. Její pozůstatek je dnešní ulice Lidická a její
pokračování kolem sběrného dvora. Teprve
v roce 1860 byla vybudována nová silnice
z Vyššího Brodu přes Studánky k zemské hranici, která výjezd z náměstí poněkud napřímila. Tuto silnici dnes známe jako silnici II. třídy
č. 161 z Vyššího Brodu na hraniční přechod
Studánky.

do domu, provozovatel hostince byl v té době
Johann Bichler.

Výstavba budovy dnešního hotelu Šumava
proběhla patrně v 70. - 80. letech 19. století. Vzhled budovy velmi nápadně připomíná
rukopis civilního inženýra Franze Karla, který
se v té době projekčně podílel na řadě vyšebrodských staveb. Jedná se však pouze
o domněnku, která prozatím není písemně
doložena. To, kde autorství ing. Karla doloženo máme, je stavba původní školní budovy
čp. 58, která stála přímo naproti domu čp.
47. Tato školní budova byla stavěna v roce
1876–77 a nahradila zbořené domy čp. 57
a 58. Její původní podobu i podobu domu čp.
47 ještě nerozšířeného o taneční sál můžeme
vidět na první pohlednici. Jedná se o snímek
Josefa Seidela, který musel být pořízený ještě

Dnes poslední pohlednicí je v pořadí druhý
snímek na této straně. Jedná se o pohlednici
Františka Seidela, který byl pořízen zhruba
v roce 1938. Ve srovnání s prvním snímkem
pořízeným jeho otcem Josefem vidíme proměnu zhruba po třiceti letech. Kromě přístavby tanečního sálu dominuje snímku také
přestavba a přístavby původní staré školní
budovy, která proběhla v roce 1935.
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Čtvrtá pohlednice byla vydána po roce 1935
nakladatelstvím J. Beck ze Stuttgartu v Německu. Byla to propagační pohlednice tehdejšího provozovatele Antona Picherta. Někdy ve 20. letech 20. století proběhl hostinec
zásadní modernizací. Tu nám dokládá i nová
podoba čelní strany domu čp. 47. Původní
dvě okna na každé straně vchodu v přízemí
byla vybourána a nahradilo je jedno velké
a prostorné okno, až by se dalo říct výkladec.
Nově byla upravena a ohrazena předzahrádka a nad vchodem přibyla půlkruhově řešená
stříška. Na její čelní stěně se objevil nápis HOTEL BÖHMERWALD (hotel Šumava) ve který
se starý hostinec nově přeměnil. Za domem
byly zbořeny starší stavby a na jejich místě
byla podél Linecké ulice (dnes Lidická ulice)
vystavěna velké budova tanečního sálu s hostinskými pokoji v patře.

před rokem 1910. Původní školu i hostinec čp.
47 vidíme také na v pořadí třetí pohlednici
vydané kolem roku 1900 firmou sourozenců
Weissgerbe z Rodewisch u Falkenstein / Vogtland v Německu. Velmi malebně nám snímek
zachytil poklidnou atmosféru před hostincem, kde stojí řada lidí, jsou zde připraveny
stoly a židle a na silnici před školou i stojící
povozy. Přesto, že na snímku je velmi dobře
patrný nápis FRANZ MAUTNER nad vchodem

Všechny zveřejněné pohlednice najdete
na webových stránkách
www.vyssibrod-historicky.cz 


J. Anderle

Les se probouzí….

V následujících řádcích bychom Vám rádi
přiblížili činnosti, kterým se v tomto období
věnují Ti, pro které je péče o les nejen radostí, ale také povoláním.
Zima pomalu končí a brzy se vše opět zazelená, proto je právě nyní velice náročné
období pro všechny druhy lesní zvěře. Přirozených zásob potravy moc nezbývá, blíží
se doba příchodu prvních letošních mláďat
na svět, a tak jsou pro zvěř velkým lákadlem
mladé stromky v oplocenkách. Pro lesníky
je tedy důležité zajistit, aby všechny oplůtky
a oplocenky byly v dobrém stavu – nebyly
v nich díry nebo pletivo neleželo na zemi.
Stromky pak zůstanou ochráněné a zvěři
nehrozí zranění o spadlé pletivo. O to, aby
zvěř nestrádala se postarají myslivci, kteří celou zimu pravidelně doplňují krmelce
a zásypy.

Jedle bělokorá semenáček a roční stromek

V nižších polohách se začíná se zalesněním
holin po těžbě. Prioritou lesníků je přirozené zmlazení to znamená využít potenciálu

semenáčků vyrostlých ze semen spadlých
na podzim (jedle a listnáče) a na konci zimy
(smrk, borovice a modřín) na zem. Ze semínka vyroste nejprve semenáček a v dalších letech malý stromek. Po pěti až deseti
letech růstu malých stromů lze starý porost
co nejšetrněji vytěžit a dát tak šanci novému lesu. Nové stromky nebývají po celé
ploše a i těžbou se některá místa poškodí
a právě tyto lokality se na jaře zalesňují.
Březen je také obdobím, kdy je potřeba
se připravit na ochranu lesa proti kůrovci
(lýkožrout smrkový) Lesníci musí důkladně projít všechny lesní porosty, o které se
starají a najít a zadat ke zpracování vývraty
a zlomy, protože právě tyto stromy bývají první, kde se usídlí a namnoží kůrovec.
Základem úspěšného boje proti kůrovci je
„čistota lesa“ to znamená les bez zapomenutých popadaných stromů ze zimního období. V určité míře se tyto stromy využívají
jako lapáky, cíleně se nechávají kůrovcem
napadnou, ale musí se zpracovat dříve, než
nové pokolení kůrovce dokončí svůj vývoj.
Lapáky se kácí i cíleně, ale vždy je lepší využívat toho co les sám nabízí.
Někoho zima a mokré počasí nepřesvědčí ani v březnu vlézt za kamna a vydají se
ven. Pak jistě udělají radost ptákům, když
jim nasypou trochu zrní do krmítka. Pokud
půjdete do lesa, myslete na zvěř, která nyní
potřebuje klid a chovejte se jako stálí obyvatelé lesních porostů – tiše a nenápadně.
Pokud uslyšíte stroje raději vyberte jinou
trasu. V zimě stále v lese probíhá těžba dřeva a musíme dbát na bezpečnost.
Na jaře se v lese zabýváme především výsadbou nových stromků. Nejen o tom zase
příště.


Bc. Anna Chržová
Ing. Radek Kordač
Lesní správa Vyšší Brod
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ZUŠ informuje

K

aplická ZUŠ má jasnou koncepci distančního vzdělávání – naučit žáky co nejvíce, a nezatěžovat příliš jejich rodiče – preferencí online
výuky v tzv. přímém přenosu. Škola investovala do posílení konektivity, zavedla jednotný systém G Suite (jednoduchý přístup do virtuálních tříd, online knihovnu a studijní materiály, školní emaily žákům),
proškolila pedagogy, k dispozici má IT konzultantku pro zaměstnance,
rodiče i žáky. Ráda bych připomněla, že systém českých základních
uměleckých škol je ve světě velmi dobře hodnocen. Jedním z pozitiv je
i dostupnost tohoto vzdělávání – cena za výuku (školné) je díky podpoře státu cca 3–5 krát nižší, než by byla bez této podpory.
Srdečně zveme:
Tři vánoční koncerty žáků a LETÍM – výtvarné a hudební pozdravení
z Vyššího Brodu – projekty, které jsme se žáky realizovali můžete vidět
zde: http://www.zuskaplice.cz/
Absolventské koncerty našich žáků, stipendistů celorepublikového
projektu MenArt, Zuzany Kramperové (mentorka muzikálová zpěvačka Radka Fišarová, vyučující Iva Voráčková) a Adama Douchy (mentorka skladatelka a zpěvačka Beata Hlavenková) můžete shlédnout zde:
https://www.menart.cz/2020/aktuality–menart.html
Z prací žáků výtvarného oboru byl vytvořen i kalendář a přání k novému roku. 
Za ZUŠ Kaplice
Mgr. Anežka Opekarová

Online umělecké vzdělávání

OMBUDSMANEM JE
STANISLAV KŘEČEK

OMBUDSMAN
DĚTEM
ZÁSTUPKYNÍ OMBUDSMANA JE
MONIKA ŠIMŮNKOVÁ

Pomáhá jim tým právníků
a dalších odborníků.
Kancelář mají v Brně na Údolní 39

Napiš ombudsmanovi nebo jeho zástupkyni v případech,
kdy máš potíže s nějakým úřadem, zacházejí s tebou jinak
než s ostatními dětmi (například pro tvou barvu pleti,
náboženství, zdraví, pohlaví či zemi, z níž pocházíš) nebo
máš problémy například v dětském domově.
Někdo z nás se ti ozve, jakmile to bude možné, nejpozději
za 3 dny.
Můžeš se také podívat, jaké
případy už ombudsman řešil,
třeba byl někdo v podobné
situaci jako ty:

S

tudium ve virtuálním režimu aneb Jak učit co nejlépe v době,
kdy žáci nemohou být ve škole. Tentokrát začnu článek procházkou po základní umělecké škole. Na prázdné chodbě se míchají zvuky
všemožných hudebních nástrojů s hlasitými pokyny vyučujících, kteří
hrají, zpívají, ťukají, opravují chybičky, občas se rozčilují… Kdyby člověk nevěděl, jak to vypadá za zavřenými dveřmi tříd, řekne si – běžný
den na hudebce.
...je pan učitel ve škole? Je, běhá po dvorku s mobilem a chytá signál.
Ve chvíli, kdy dveře tříd otevřu, je vše jiné. Ve škole nepotkáte skutečného žáka. Vyučující hovoří a hrají monitorům. Když zrovna nevyučují,
tedy vlastně nevysílají, posílají žákům nahrávky, noty, připravují balíčky materiálem pro výtvarníky, učí se práci ve virtuálním prostředí.
Jejich práce je v současné době daleko namáhavější, než když mají
ve škole žáky skutečné. Učitel odvádějící poctivou práci si zaslouží
velké poděkování.
Na druhé straně našich online cest je často se žákem trpělivý rodič.
Funkční vzdělávací trojúhelník učitel, žák, rodič je základní podmínkou
pro posun žáka. Rodič má v současné době zásadní úlohu – nastavuje
domácí podmínky pro vzdělávání a má největší vliv na motivaci dítěte,
bez jeho pomoci to prostě nejde. Rodičů, kteří to vše v současné době
zvládají, si vážíme a jsme rádi, když se naší online výuky jako opora
účastní – zejména u mladších žáků.
Otočte prosím kolíčkem po směru hodinových ručiček tak o deset
minut…aneb jak online naladit housle….
Ze současné virtuální ZUŠky na mě padá podivná směs pocitů. Pocit
radosti, že jsme schopni takto učit a žáky posouvat dál, mi kazí vědomí, že to nejhezčí, co žákům naše škola dává, předat online nelze – je
to společné muzicírování a sdílení uměleckých prožitků. Každá zlá zkušenost člověka něčemu naučí – tři důležité věci jsme se žáky změnili.
Jsme společně schopni plynule přecházet z prezenční výuky na online
formu, žáci se postupně učí samostatné a zodpovědné komunikaci,
a to nejdůležitější – těšíme se do školy!
Josefko, dnes bude online hodina od 13? ...jjj. 
Za ZUŠ Kaplice
Mgr. Anežka Opekarová
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deti.ochrance.cz/jakymi-pripadyjsme-se-uz-zabyvali/

OMBUDSMAN TI MŮŽE POMOCI
NAPŘÍKLAD, KDYŽ:

někdo s někým zachází hůř jen kvůli jeho věku,
barvě pleti, zdraví, národnosti, náboženství nebo
pohlaví
tvá rodina nemá dostatek peněz na tvé školní
pomůcky, kroužek, školu v přírodě, lyžák nebo
tábor
máš problém v kontaktu se svými rozvedenými
rodiči
nepřijali tě do školy
v dětském domově se k tobě vychovatelé nebo
ostatní děti nechovají dobře
sociální pracovnice nejedná správně
soudní řízení trvá dlouho
tvá reklamace na věc, která nefungovala, nebyla
vyřízena
někdo odhazuje odpady, kam nemá, a úřad situaci
neřeší

OMBUDSMAN NEMŮŽE:
změnit rozhodnutí soudu

vstupovat do vyšetřování Policie ČR
zasáhnout, když mají lidé mezi sebou spory

Leták je realizován prostřednictvím projektu Posílení aktivit
veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem
k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo
projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská
práva financovaného z Norských fondů 2014-2021
prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

načti QRko nebo mrkni
na deti.ochrance.cz

HAUSER manažerský program
jako unikátní příležitost!
Ve firmě HAUSER teď hledáme talentované lidi, kteří chtějí něčeho dosáhnout. Máte
zájem se právě Vy kariérně posunout a přijmout větší zodpovědnost? Myslíte si, že máte
manažerský potenciál a chtěli byste ho rozvíjet? Pak je nový HAUSER manažerský
program to pravé pro Vás!

Jak už jste možná slyšeli, u nás ve firmě
HAUSER dále masivně investujeme
a spouštíme několik nových projektů.
A protože tím budeme zase o něco větší
a odbavíme více zakázek, rozhodli jsme se
cíleně posílit také manažerskou strukturu
firmy. Vám, kteří chcete něčeho
dosáhnout, teď nabízíme výjimečnou
příležitost!

bude výzvou jak pro zkušené manažery,
tak pro mladé lidi, kteří se chtějí učit a mají
chuť využít naplno svůj potenciál. Dáme
Vám prostor dosahovat výsledků, na které
budete pyšní.

chladírenství, která je velmi odolná vůči
ekonomickým krizím a ani v době
pandemie Covid-19 jsme nezaznamenali
žádný pokles ve výrobě. Naopak i dále
rapidně investujeme a rosteme.

Jste zkušený manažer, umíte řídit týmy
a nemáte se u aktuáního zaměstnavatele
kam posunout? Napište nám.

Nenechte svůj talent zamrznout!

V rámci nového manažerského programu
otevíráme nová manažerská místa
v oblasti řízení výroby, logistiky, plánování
výroby, přípravy a technologie výroby,
nebo kvality. Navíc otevíráme další
zajímavé pozice na úrovni vedení týmů
nebo vedení projektů.

V pracovním procesu jste teprve krátce,
ale máte ambice vést velké oddělení
a zodpovídat za jeho rozvoj? Nebo chcete
mít na starosti nové projekty? I pro Vás je
HAUSER manažerský program unikátní
příležitostí.

Přihlaste se a posuňte svou kariéru
konečně tím správným směrem. Program

Kromě možnosti získat zkušenosti
a kariérně růst, Vám garantujeme jisté
a stabilní zaměstnání. Působíme v oblasti

Kontaktujte Michala Kropáčka, vedoucího
personálního oddělení na telefonu
+420 603 565 392 nebo na emailu
michal.kropacek@hauser.com.

inzerce

LANDAL MARINA LIPNO
HLEDÁ NOVÉ POSILY NA POZICE:
Samostatná účetní

Kontakt: office@marinalipno.cz, tel.: 702 283 037

Náplň práce:

samostatné komplexní vedení účetnictví
dvou společností včetně mzdové agendy
účtování dokladů (zadávání účetních dat
do systému, účtování, párování),
zpracování DPH, KH, silniční daně, DPPO,
komunikace se státními orgány, zejména
FÚ,
zpracování účetních závěrek,
pravidelné analýzy účtů, reportingy ČSÚ,
zpracování měsíčních reportů pro
management.

Technik

Náplň práce:

ubytování hostů,
poskytování informací o ubytování, službách
a o okolí Lipenska,
příjem rezervací, organizace výletů,
účtování služeb, práce na pokladně,
komunikace slovem i písmem,
prodej suvenýrů.

Požadujeme:

Požadujeme:

SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru,
praxe na obdobné pozici min. 2 roky,
znalost účetní a daňové legislativy,
uživatelská znalost MS Office (Excel, Word),
znalost anglického nebo německého jazyka na
komunikativní úrovni výhodou,
pozitivní přístup k lidem a k řešení problémů,
samostatnost, pečlivost a organizační schopnosti
znalost ekonomického SW Premier výhodou.

Co nabízíme:

Recepční

práci na plný úvazek nebo na IČ,
flexibilní pracovní dobu, možnost občasné práce
z domova,
možnost seberealizace, odborného růstu,
práci v zavedené společnosti, zaměstnanecké
výhody,
nástupní plat od 30.000,- Kč až 40.000,- Kč
za měsíc hrubého.

komunikativnost, vstřícnost a ochotu
časovou flexibilitu, čeká tě práce na směny
i o víkendech, za to máš volno jiné dny v týdnu,
komunikace alespoň jedním cizím jazykem,
např. německy nebo anglicky,
pečlivost a zodpovědnost,
pokud už máš nějaké zkušenosti z této oblasti,
super, ale jinak tě všechno naučíme.

Co nabízíme:

práce na HPP i DPČ,
příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost na
telefonu, stravenky, příspěvek na dopravu,
nepravidelnou pracovní dobu s možností
přenocování,
nástupní plat 25.000,- Kč za měsíc hrubého +
příplatky.

Do společnosti Lesostavby Třeboň a.s.

Náplň práce:
stavební, přidavačské a drobné zednické práce
(dopravní a vodohospodářské stavby);

ochota se učit novým věcem,
časovou flexibilitu, manuální zručnost, loajalitu
perfektní klientský servis,
pracovní zkušenosti v oboru je vítaná, ale není
podmínkou,
řidičský průkaz skupiny B.

Co nabízíme:

příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost na
telefonu, stravenky,
nepravidelnou pracovní dobu,
profesní růst včetně odborných školení
a certifikátů,
největší nástupní plat v okolí až 35.000,- Kč
za měsíc hrubého + příplatky.

– nákladní doprava nad 7,5 t
– pracoviště frymburk, k dojíždění služební vůz
– čistý měsíční příjem dle výkonu 20 – 32.000 Kč

Bydliště ideálně Kaplice, Vyšší Brod a okolí.

Hospůdka u Hastrmana s nadšením oznamuje, že od

1. února 2021 je opět OTEVŘENA.
Můžete se těšit na kvalitní domácí českou kuchyni a různé speciality.
Na výborné kafíčko i něco sladkého. Vaříme 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.
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Požadujeme:

– platný profesní průkaz řidiče nutný

Nabízíme:
dobré plat.podmínky + příplatky, 25 dní dovolené,
jednosměnný provoz od PO – PÁ;

tel. 725 304 588, 724 362 307

drobné opravy a údržba technického zařízení na
apartmánech,
zajištění
bezporuchového
provozu,
údržba objektů v areálu, pravidelná kontrola
čistoty, funkčnosti a úprava vnějších částí
objektů a areálu jako celku,
údržba zatravněné plochy a zeleně, úklid sněhu,
opravy venkovních zařízení.

PŘIJMEME ŘIDIČE
DOMÍCHÁVAČE BETONU

HLEDÁME STAVEBNÍHO DĚLNÍKA

Požadavky:
praxe ve stavebním oboru výhodou, ŘP skup. B výhodou,
fyzická zdatnost, chuť pracovat;

Náplň práce:

– nástup dle dohody
– hlavní pracovní poměr
– další info při osobním jednání
kontakt: 732 368 345, 603 357 459

Vyšák Společně!
Máte nápad jak vylepšit Vyšší Brod?
400 000,-Kč na Vaše nápady!
Stačí napsat na www.vysakspolecne.cz
Žádné město není lepší než jeho občané.

MĚSTO / KOMUNITA

Společně! S námi, S Vámi.

vysak_spolecne.indd 6
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–

Vyhodnotíme

–

Hlasujete

–

Realizujeme

Jak na to?
Své návrhy na zlepšení veřejného prostoru můžete podávat od 22. února do 31. března
skrze elektronický formulář na www.vysakspolecne.cz a nebo na Městském Úřadě.

Co bude dál?
Kontrola

Od 1. 4. – 20. 4. 2021 – proběhne kontrola realizovatelnosti zaslaných nápadů dle veřejných pravidel
participativního rozpočtu

Hlasování

Od 21. 4. – 12. 5. 2021 – budete moci hlasovat o tom, které projekty se budou realizovat.
Vítězné nápady do částky 400 000,-Kč budou zrealizovány.

Společně! S námi, S Vámi.

Přidejte se k nám

