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Kuřátka pípají, sluníčko jásá, nevyjdem bez roušky!
To bude krása!
I letos si před městským úřadem můžete vyzvednout proutky
na pomlázku! (Více na str. 22)

 Čtenářský koutek

Str. 14+15

Zápis do 1. třídy ZŠ Vyšší Brod
pro rok 2021/2022
Milí čtenáři,
jaro máme za humny
a všichni již nedočkavě vyhlížíme, kdy se
příroda probudí, teploty stoupnou a vše
kolem se zazelená.
Poslední stres před závodem. Ve zpravodaji se dějem sousta věcí jaro nejaro. Snažíme se pro Vás vytvářet ten nejlepší obsah,
který Vás bude informovat, vysvětlovat
a bavit.
V čísle, které právě držíte v ruce nám
odpověděli naši zastupitelé na otázku
ohledně plánované výstavby bytového
domu, která nás i Vás zajímá. Moc zajímavé
jsou poznatky dvou slečen – vietnamské
a české národnosti, které se zde narodily
a navštěvovaly ZŠ a popisují a hodnotí své
soužití a přátelství v místní komunitě. Ne
všechny zkušenosti a zážitky jsou ideální,
ale výsledkem je nalezená společná cesta
a to je do budoucna moc dobrá zpráva.
Buďte zdrávi, užívejte si naplno sluníčka
a nezapomeňte na svá okna! Již teď
se můžete začít připravovat na soutěž
Okno roku, která opět proběhne. 
dk
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I. Vydávání tiskopisů
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
a zápisový list
– Na webových stránkách ZŠ Vyšší Brod
(pro žáky a rodiče – zápis do 1. třídy)
– V mateřské škole Vyšší Brod
(bude-li v otevřena)
– V nezbytných případech lze obojí vyplnit
až těsně před zápisem ve škole
II. Objednání termínu zápisu
Zápis budoucích žáků bude probíhat v budově
školy v pondělí 12. 4., úterý 13. 4. a v pondělí
19. 4. odpoledne po třicetiminutových intervalech v předem domluvenou dobu.
Od 29. 3. do 9. 4. si všichni rodiče budoucích
prvňáků telefonicky domluví se školou den
a čas zápisu. Volat je možné každý pracovní
den (kromě 1. 4.) v době od 8:00 do 11.00
na číslo 380 746 552 (ředitelna ZŠ).
III. Zápis
V příslušný den a čas zápisu počká rodič s dítětem u určeného vchodu, kde si je vyzvedne
pracovník školy. Další osoby nebudou do budovy školy vpuštěny, výjimkou je pouze případný tlumočník u cizinců.
S sebou vezměte
– Vyplněnou žádost o přijetí
– Vyplněný zápisový list
– Občanský průkaz nebo pas rodiče

– Rodný list dítěte
– U cizinců doklad o pobytu
Při kontrole osobních údajů obdrží rodiče kód,
kterým bude jejich dítě při přijímání označeno.
IV. Odklad školní docházky
Je třeba vyplněná žádost o odklad (web ZŠ,
formuláře ke stažení), vyjádření poradny a vyjádření dětského nebo odborného lékaře.
Máte-li všechny tyto dokumenty ještě před
termínem zápisu, můžete rovnou požádat
o odklad. To lze učinit po telefonické domluvě
v ředitelně školy i mimo termín zápisu.
Pokud odklad školní docházky pouze zvažujete nebo vyřizujete, přijdete s dítětem k zápisu
a odklad se bude řešit následně nejpozději
30. dubna.
V. Rozhodnutí o přijetí
Kódy přijatých žáků budou zveřejněny
po 19. dubnu na webových stránkách školy,
hlavním vstupu do ZŠ a případně v MŠ
VI. Náhradní termín zápisu
Pokud se rodiče s dítětem nebudou ze závažných důvodů moci dostavit k zápisu v daném
termínu, domluví si náhradní termín s vedením školy individuálně.
Při zápisu je vždy nutné dodržovat aktuální
hygienická opatření. 

Zápis do MŠ Vyšší Brod pro rok 2021/2022
I. Vydávání tiskopisů
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– Na webových stránkách ZŠ Vyšší Brod
(mateřská škola – zápis do MŠ)
– Od 6.4. v Mateřské škole Vyšší Brod po telefonické domluvě. Volat můžete v pracovní dny v době od 12 do 14 hodin na číslo
721 967 333.
Žádost o přijetí do MŠ musí být potvrzena dětským lékařem.
II. Objednání termínu zápisu
Přijímání žádostí do školky bude probíhat bez
přítomnosti dětí v budově školky ve dnech
3. – 5. května odpoledne v předem domluvenou dobu.
– Od 6. 4. si všichni rodiče telefonicky nebo
mailem domluví se školkou den a čas přijetí
žádosti. Zároveň dostanou kód, pod kterým
bude jejich dítě vedeno v přijímacím řízení.
Volat je možné v pracovní dny v době od 12
do 14 hodin na číslo 721 967 333, mailová
adresa je krutska@zsvyssibrod.cz .
III. Sběr žádostí o přijetí
V příslušný den a čas zápisu počká rodič
u vchodu, kde si jej vyzvedne pracovnice škol-

ky. Další osoby nebudou do budovy vpuštěny,
výjimkou je pouze případný tlumočník u cizinců.
S sebou vezměte
–
Vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením
lékaře
– Občanský průkaz nebo pas rodiče
– Rodný list dítěte
– U cizinců doklad o pobytu
IV. Náhradní termín zápisu
Pokud se rodiče nebudou ze závažných důvodů moci dostavit k zápisu v daném termínu,
domluví si náhradní termín s vedením školky
individuálně tak, aby žádost doručili nejpozději 16. 5. 2021.
V. Rozhodnutí o přijetí
O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje
ředitelka ZŠ a MŠ v přijímacím řízení, které
končí uplynutím lhůt stanovených správním
řádem. Kódy přijatých dětí budou zveřejněny
po 19. květnu 2021 na webových stránkách
školy ZŠ a v MŠ.
Při zápisu je vždy nutné dodržovat aktuální
hygienická opatření. 

Aktuálně z DPS
Město Vyšší Brod má k dispozici respirátory FFP2 a roušky pro potřebné
Město Vyšší Brod ve spolupráci s Potravinovou
bankou Jihočeského kraje zajistilo a má k dispozici respirátory FFP2 a jednorázové roušky.
Tyto respirátory a roušky jsou určené především pro seniory v nouzi či ohrožení, kteří
nejsou schopni zajistit si je jiným způsobem.
Dále jsou určené pro sociálně slabé rodiny či
jednotlivce nebo matky samoživitelky s dětmi. Zájemci o tyto respirátory si je mohou
osobně vyzvednout v úředních hodinách na
odboru sociálních věcí (Míru 200), případně
kontaktovat sociální odbor na telefonním čísle
723 063 949 nebo 380 746 613. Jednotlivci
budou vydány 3 respirátory a 10 roušek. 
lg

Spolupráce s knihovnou Vyšší Brod

Příprava
na jaro v DPS
J

aro se nám pomalu probouzí a všechno
začíná být malinko veselejší. Aktivizační činnosti jsou stále pozastavené kvůli vládnímu
nařízení, nicméně pokračujeme jako v předešlém období s balíčky s tvořením na doma.
Celý měsíc březen bylo tématem tvoření Velikonoce a jaro. Jaro v DPS vítáme přípravou
výzdoby, aby se senioři v DPS cítili co nejlépe.
Máme mnoho plánů a nápadů, jak zpestřit
život našim nájemníkům, například začneme
obnovou bylinkové mini zahrádky, aby měli
naši senioři k dispozici čerstvé a voňavé bylinky. 
lk

Již léta odbor sociálních věcí spolupracuje s knihovnou města Vyšší Brod. Pravidelně vypůjčujeme
periodika pro naše seniory, které nosíme zájemcům až domů. Novinkou měsíce března je možnost donášky i požadovaných knih do DPS, kterou naši senioři již začali využívat. S knihovnou
také plánujeme společné literární aktivity v DPS a Klubu pod kinem. Už čekáme jen na rozvolnění
vládních opatření. 
lk

Pečovatelská služba města Vyšší Brod
byla podpořena z grantového
projektu Jihočeského kraje
Dražba perníkových
M

ěsto Vyšší Brod úspěšně provozuje pečovatelskou službu již od roku 1997. Každoročně je na provoz této sociální služby čerpána
dotace ze státního rozpočtu, kterou schvaluje
a rozděluje Jihočeský kraj. Pro rok 2021 získala pečovatelská služba na svůj provoz dotaci ve výši 1,480.000 Kč. Na financování této
služby se také nemalou částkou podílí město
Vyšší Brod, jako její zřizovatel a dále také obec
Malšín a město Rožmberk nad Vltavou, kam
byla pečovatelská služba rozšířena. Díky těmto finančním prostředkům mohou být nadále
provozovány a zkvalitňovány služby pro místní seniory a osoby se zdravotním postižením.
Naším cílem je zpřístupnění pečovatelské služby co největšímu počtu uživatelů a zajištění

kvalitní péče občanům Vyššího Brodu, Malšína
a Rožmberka nad Vltavou k jejich plné spokojenosti. 
lg

chaloupek

Obrovské poděkování patří sl. Klárce Syrovátkové a dalším, kteří napekli a nazdobily
perníkové chaloupky v čase adventu. Tyto chaloupky pak byly vydraženy na sociální síti. Celý
výtěžek dražby, neuvěřitelných 8.300 darovala slečna Syrovátková domu s pečovatelskou
službou ve Vyšším Brodě. Tyto prostředky budou využity na aktivizační činnosti či na nákup
občerstvení na našich akcích pro seniory. Velké
poděkování také patří všem, kteří se do dražby
zapojili a přispěli na tvoření a kulturu našich
seniorů. DĚKUJEME! 
lg
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Osobní asistence je v pandemii Začarovaný
ještě potřebnější
kruh domácího

O

sobní asistence při neziskové organizaci
ICOS Český Krumlov pomáhá seniorům
i dětem a dospělým se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhých. Nejčastěji v domácím prostředí, ale i například při
doprovodech k lékaři. Počet klientů a zájemců
o službu Osobní asistence, která funguje již
od roku 2008, roste každý rok. V době pandemie ale počet zájemců přibývá rychleji. Zvlášť
u seniorů, kteří potřebují pomoc, ale mohou
přes svá omezení či onemocnění zůstávat
doma. S podporou. A tou je Osobní asistence,
která se jen loni pravidelně starala o téměř 50
klientů.
„Stáří, nemoc či zdravotní postižení nemusí
ihned znamenat odchod do ústavního zařízení,
dotyčný může zůstat doma, kde je zvyklý žít celý
život, kde to zná, cítí se tu dobře a kde je šťastný,“ upřesňuje Martina Bártová, vedoucí služby Osobní asistence a pokračuje: „Z naší strany
jde o různou míru podpory a pomoci – někdo
potřebuje celodenní dohled a podporu, jiný jen
například pomoc s hygienou a zajištěním stravy
či vařením, další potřebuje nákup, úklid, odvoz
k lékaři. Jednomu postačí naše asistence 2x týdně, jiný ji potřebuje denně i několikrát.
Osobní asistence může pomáhat každý den
v týdnu
Osobní asistence funguje každý den od 7
do 19 hodin včetně víkendů. Tým osobních
asistentek využívá 6 služebních vozů, jedno
z aut je upravené k převozu imobilních osob.
Díky vozidlům dojede kamkoliv po celém regionu Českokrumlovska, tedy i do Vyššího Brodu
a okolí. „Ke každému klientovi přistupujeme velmi individuálně, klient si sám určí, jak častá a jak
dlouhá bude asistence, s čím potřebuje pomoci.
Na základě požadavků klienta je vždy sepsána
smlouva o poskytování osobní asistence. V průběhu může klient smlouvu rozšířit či upravit tak,
aby mu co nejlépe vyhovovala,“ dodává Martina
Bártová.
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V pandemii potřebuje Osobní asistenci čím
dál více lidí
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS Český
Krumlov upřesňuje aktuální situaci: „Tato doba
prohlubuje již dřívější sociální izolaci některých seniorů. Dlouhodobé omezení kontaktů
s rodinou, známými a přáteli znamená často větší potřebu osobní asistence. Zároveň nezřídka
pandemie komplikuje pomoc dosud pečujících
příbuzných, kteří jsou sami nemocní, v karanténě nebo musí zajistit péči o děti.“ U některých
klientů tak asistence pomáhá častěji než dříve,
u některých jinak. „Snažíme se ale navyšovat
naše kapacity tak, abychom vyšli vstříc novým
potřebám, i novým klientům. Jako tým osobní
asistence jsme od listopadu pravidelně testovány a dodržujeme maximální možnou ochranu
sebe a tím i našich klientů. I díku tomu zatím
zvládáme poskytovat asistenci bez toho, aniž by
se u nás nákaza objevila,“ uzavírá Ingrid Jílková
z neziskové organizace ICOS Český Krumlov.
Hledáme osobní asistentku
Rádi byste pomáhali lidem a dělali potřebnou
práci? Právě hledáme ve Vyšším Brodě a okolí
osobní asistentku na poloviční úvazek. V případě zájmu kontaktujte Martinu Bártovou,
kontakty níže.
V případě, že vy nebo člen vaší rodiny potřebuje pomoc Osobní asistence, neváhejte nás
kontaktovat:
Martina Bártová, vedoucí osobní asistence,
e-mail: bartova@latran.cz, tel.: 773 58 77 58,
informace naleznete na:
www.asistence.krumlov.cz 
Hana Šustrová, ICOS Český Krumlov

násilí

/příběh paní Dany/

V

současné nelehké době je mnoho
z nás v souvislosti s koronakrizí vystaveno velkému stresu. I kvůli tomuto
stresu může docházet k domácímu násilí.
Řádky níže přibližují příběh ženy, která
byla vystavena dlouholetému domácímu násilí ze strany svého manžela. Našla v sobě však odvahu tuto situaci řešit,
obrátila se na Intervenční centrum pro
osoby ohrožené domácím násilím, které
paní Daně pomohlo vymanit se z kruhu
domácího násilí.
Manžel paní Danu dlouhodobě verbálně
napadal, vyhrožoval jí, ponižoval jí, několikrát do roka ji udeřil fackou do obličeje.
V době nouzového stavu se však situace
vyhrotila, manžel vzal na paní Danu nejprve nůž, se kterým jí vyhrožoval zabitím,
následně po ní házel nádobí, čímž jí způsobil zranění, která si vyžádala lékařské
ošetření. Paní Dana situaci dříve neřešila,
měla z manžela strach, poslední incident
jí však vyděsil natolik, že přivolala Policii.
Policie ČR manžela vykázala na 10 dní
ze společného obydlí. Paní Dana poté navázala spolupráci s Intervenčním centrem
(dále jen IC). Pracovnice IC sepsala s paní
Danou návrh na předběžné opatření, které prodlužuje dobu zákazu styku manžela
s paní Danou, které soud schválil. V době
trvání předběžného opatření paní Dana
docházela do IC, kde jí bylo poskytováno odborné sociální poradenství, právní
poradenství, krizová intervence a další
služby. Paní Dana se rozhodla pro podání
návrhu na rozvod a odstěhování se k synovi. V současné době je již paní Dana
rozvedená a řeší pouze vypořádání společného jmění manželů.
I v tuto náročnou dobu jsme tu pro Vás.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje bezplatně své služby v rámci celého Jihočeského
kraje. Najdete nás v Českých Budějovicích, ve Strakonicích a v Táboře. Jestliže
nebudete moci přijet Vy za námi, je možné domluvit osobní schůzku v místě Vašeho bydliště. Pokud potřebujete pomoci,
obraťte se na nás na čísle 603 281 300. 

Tým Intervenčního centra

Soubor usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
ze dne 23. 2. 2021
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu /§ 95
odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.18.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. Michala Kulíka a p. Jaroslava Marka a zapisovatelku pí Ditu Kaiserovou.
Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu ZM
dne 23. 2. 2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.2.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
program jednání ZM dne 23. 2. 2021
Hlasování o programu:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM
ze dne 15. 12. 2020 a RM od 21. 12. 2020
do 10. 2. 2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM z 15. 12. 2020
a RM od 21. 12. 2020 do 10. 2. 2021
K bodu č. 4 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
oznámení o dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní
správy na rok 2021 ve výši 2,690.800 Kč
II. bere na vědomí
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2019 ve výši 2,011.389 Kč
III. bere na vědomí
dohodu se SZIF Praha, Reg. odbor České Budějovice, o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na „Revitalizaci náměstí Vyšší Brod“
ve výši 388 168, Kč
IV. bere na vědomí
dohodu se SZIF Praha, Reg. odbor České Budějovice, o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova na „Kulturní a spolkový život ve městě, 382 73 Vyšší Brod, okres Český
Krumlov“ ve výši 366.720 Kč
K bodu č. 6 Žádosti o dotace z rozpočtu
města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.18.6.1., 2021.18.6.2.,

2021.18.6.3., 2021.18.6.4.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ: 00246191 a Ski team MoNo,
z.s., sídlo Hrudkov 41, Vyšší Brod 382 73, IČ:
08495033 ve výši 77.000 Kč na celoroční sportovní činnost, zajištění materiální podpory pro
trénink, pořádání závodů horských kol a mistrovství ČR v In-line alpine slalomu ve Vyšším
Brodě, účast na závodech, technické vybavení
a údržbu vybavení.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ: 00246191 a 15/07 ZO ČSOP
Vyšší Brod sídlo Hrudkov 77, 382 73 Vyšší Brod
IČ: 67155081 ve výši 27.000, Kč na koupi 3 ks
podsadových stanů, naučné výlety, krmivo
na zimu pro zvěř a ptactvo, úhradu výdajů
spojených s výchovně-vzdělávací činnosti
pro děti a mládež.
III. schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ: 00246191 a Sportovním klubem
KROUŽEK STOLNÍHO TENISU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYŠŠÍ BROD, sídlo Náměstí 58, Vyšší Brod
382 73, IČ: 22610014 ve výši 130.000, Kč na celoroční sportovní činnost, startovné, náklady
na 1. ligu, dopravné, ubytování (pouze pro
účastníky soutěží a trenéra), nákup sportovního materiálu, náklady na rozhodčí.
IV. schvaluje
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace
mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ: 00246191 a Aqualung club
– Klubem sportovního potápění, z.s., sídlo
č.p. 3, Frymburk 382 79, IČ: 00476382 ve výši
63.000 Kč na realizaci projektu Mladý potápěč
záchranář 2021.
Hlasování o protinávrhu dotace 77.000 Kč:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík,

Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Novotný, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o protinávrhu dotace 27.000 Kč:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: Jarošová ZDRŽEL SE: Franc, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o dotaci 130 tis. Kč:
PRO: Voráčková, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Zálešák, Kotálová, Novotný, Kulík,
Ouředníková, Poláček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o dotaci 63.000 Kč:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Obecně závazná vyhláška
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu,
která mění OZV č. 4/2020 o místním
poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.7.1.:
zastupitelstvo města
vydává
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu, s účinností od patnáctého
dne po dni vyhlášení, která upravuje obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku z pobytu ze dne 15.12.2020.
Hlasování o vydání vyhlášky č. 1/2021:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Schválení dodatku
na prodloužení termínu rozvazovací
podmínky v kupní smlouvě
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85 písm. a) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, znění a uzavření dodatku č. 2
ke kupní smlouvě ze dne ze dne 27. 4. 2018
a dodatku č.1 uzavřené mezi kupujícími a prodávajícím městem Vyšší Brod, IČO: 246191,
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.
Hlasování o prodloužení:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
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Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Konec lhůty rozvazovací
podmínky u kupní smlouvy s panem
Josefem Bukovským
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.9.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
z důvodu nesplnění termínu získání stavebního povolení a zahájení stavby rodinného
domu na pozemku p.č. 1194/6 v k.ú. Vyšší Brod
využití rozvazovací podmínky kupní smlouvy,
kterou pominou právní účinky kupní smlouvy
uzavřené den 2.1.2019 a následného dodatku
kupní smlouvy č. 1 mezi Městem Vyšší Brod
(prodávajícím) a (kupujícím) a dojde k vypořádání podle ustanovení OZ a ve veřejném
seznamu bude obnoven zápis vlastnického
práva pro Město Vyšší Brod.
Hlasování o rozvázání kupní smlouvy:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Vyvěšení záměru prodeje
části pozemku parc. č. 762/3 v k. ú. Hrudkov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1, zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
záměr prodeje části pozemku KN parc. č. 762/3
o výměře 428 m2 v k. ú. Vyšší Brod za cenu 300/
m2, který je zapsán na LV č.10001 pro město
Vyšší Brod a k. ú. Vyšší Brod u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště
Český Krumlov.
Hlasování o zveřejnění záměru prodeje:
PRO: Kulík, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Franc
ZDRŽEL SE: Voráčková, Kotálová, Novotný,
Vidlák NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Záměr směny části pozemku
parc. č. 75/6 o výměře 403 m² za část
pozemku parc. č. 58/1 v k. ú. Hrudkov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.18.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č.128/2000
Sb., o obcích, záměr směny – část prodej, tj.
části pozemku parc. č. 75/6 o výměře 403 m2,
označeného v geometrickém plánu č. 397240a/2018 (dále GP) jako parc. č. 75/10 zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český
Krumlov v k. ú. Hrudkov a obec Vyšší Brod.
Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Poláček,
PROTI: Ouředníková, Marek, Čížek
ZDRŽEL SE: Hanzlíček, Jarošová, Jaroš
NEHLASOVAL: 0
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K bodu č. 13 Schválení podání žádosti
o bezúplatný převod pozemků parc.
č. 634/3 a 634/4 v k. ú. Studánky u Vyššího
Brodu a parc. č. 848/3 v k. ú. Hrudkov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.13.1.:
zastupitelstvo města
souhlasí
s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 634/3 a parc. č. 634/4 v k. ú. Studánky u Vyššího Brodu a parc. č. 848/3 v k. ú.
Hrudkov na Českou republiku, Státní pozemkový úřad, se sídlem: Husinecká 1024/11 a,
130 00 Praha 3 - Žižkov.
Hlasování o podání žádosti:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14 Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti č. PVL-109/2021/
SML//402455 mezi městem Vyšší Brod
jako oprávněným a Povodím Vltavy s. p.
jako povinným
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-109/2021/
SML//402455 spočívající v právu strpění lávky
a v právu vstupu a vjezdu za účelem provozování, údržby a oprav lávky na části pozemku
parc. č. 1746/4 v k. ú. Vyšší Brod mezi městem
Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 00246191 (stranou oprávněnou) a Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem:
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5,
DIČ: CZ70889953 (povinnou stranou), ve prospěch oprávněné strany za 10.000 Kč bez DPH.
K této částce bude připočítávána platná sazba
DPH.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Dohoda o spolupráci
s Jihočeským krajem – silnice a chodník
Studánky
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.16.1.:
zastupitelstvo města
I. ruší
usnesení ZM ze dne 12. 11. 2019 č. ZM
2019.9.13.1., kterým byla schválena Smlouva
o společnosti mezi městem Vyšší Brod a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.
II. schvaluje
znění a uzavření Smlouvy o společnosti mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:
70890650 a městem Vyšší Brod, Míru 250,
382 73 Vyšší Brod, IČO: 00246191 na veřejné
zakázce „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“.

Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Smlouva o provedení přeložky
sdělovacího kabelu Studánky
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.17.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření Smlouvy o provedení přeložky sdělovacího kabelu mezi městem Vyšší Brod,
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 00246191
a CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00
Praha 9, IČO: 04084063
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Marek
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Kontrolní výbor
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.1.1.,
2021.18.1.2.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 21. 12. 2021
II. bere na vědomí
zápis o provedené kontrole č. 5
III. jmenuje
p. Pavla Baštýře členem kontrolního výboru
Zastupitelstva města Vyšší Brod
IV. pověřuje
kontrolní výbor provedením kontrol dle navrženého plánu činnosti.
Hlasování o jmenování člena:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o pověření KV:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Doplnění personálního
a procesního auditu MěÚ
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
doplnění personálního a procesního
auditu o agendu tajemnice MěÚ.
K bodu č. 20 Zpráva o činnosti městské
policie
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
bere na vědomí
zprávu Městské policie Vyšší Brod za rok 2020
K bodu č. 21 Personální audit městské policie
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.21.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje

závěrečnou zprávu personálního auditu
Městské policie Vyšší Brod.
Hlasování o schválení auditu:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 22 Vyšebrodský zpravodaj
a videozpravodaj
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
informace ke způsobu tvorby a vydávání
Vyšebrodského zpravodaje a aktuální informace k vydávání videozpravodaje města
K bodu č. 23 Zpráva o spolupráci s Národní
sítí Zdravých měst a MAS Rozkvět v roce
2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
zprávu o spolupráci města s Národní sítí Zdravých města a Místní akční skupinou Rozkvět
v roce 2020.
K bodu č. 24 Informace k uzavření smlouvy
o dílo na zpracování DP na stavbu úpravna
vody, doplnění membrán
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2021.18.24.1.,
2021.18.24.2.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy na pořízení projektové dokumentace na stavbu Vyšší Brod
– úpravna vody, doplnění membrán
II. pověřuje
kontrolní výbor provedením kontroly smlouvy
o dílo na zpracování PD na stavbu Úpravna vody, doplnění membrán do dalšího jednání ZM
III. pověřuje
finanční odbor připravením návrhu pravidel
pro schvalování rozpočtových změn do 31. 5.
2021.
Hlasování o pověření KV:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
p. starosta navrhuje, aby byl finanční odbor
pověřen zpracování návrhu pravidel pro schvalování rozpočtových změn do 31. května 21.
Hlasování o pověření FO:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 25 Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.18.25.1, 2021.18.25.2.,
2021.18.25.3., 2021.18.25.4.:
zastupitelstvo města
I. rozhoduje
o vyhrazení si práva přidělení bytu č. 12 o velikosti 2+1 v bytovém domě č. p. 265 v ulici
Míru, Vyšší Brod.

II. schvaluje
přidělení bytu č. 12 o velikosti 2+1 v bytovém
domě č. p. 265 v ulici Míru, Vyšší Brod
III. schvaluje
doplnění záměru prodeje pozemku části
p. p. č. 762/3, k. ú. Hrudkov o tyto podmínky:
1. minimální nabídka 300 Kč/m2
2. předmětný pozemek bude prodán nejvyšší
nabídce
3. podávání nabídek do 25. 4. 2021
IV. schvaluje
odvolání města v soudním sporu vedeném
proti společnosti Stavební poradna, spol. s r. o.,
České Budějovice, IČO: 625 08 822
Hlasování o vyhrazení:
PRO: Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: Voráčková ZDRŽEL SE: Zálešák,
Kotálová, Novotný, Franc NEHLASOVAL: 0
Hlasování o přidělení bytu:
PRO: Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: Voráčková ZDRŽEL SE: Zálešák,
Kotálová, Novotný, Franc NEHLASOVAL: 0
Hlasování o doplnění záměru prodeje:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc NEHLASOVAL: 0
Hlasování o schválení odvolání:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček,
Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Franc,
Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva města Vyšší
Brod ze den 23. 2. 2021
K bodu Zahájení jednání
Hlasování o distanční přítomnosti
místostarosty na jednání ZM:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Marek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Poláček, Čížek
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 5 Rozpočtové opatření 1/2021
Hlasování o RO č. 1/2021:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Marek
ZDRŽEL SE: Jaroš, Poláček, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 6 Žádosti o dotace z rozpočtu
města
Hlasování o dotaci 70.000 Kč pro Aqualung
Club:
PRO: Kotálová, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Zálešák, Voráčková, Kulík,
Ouředníková, Poláček, Čížek, Novotný
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato

K bodu č. 10 Žádost o koupi pozemku
parc. č. 1935/3 v k. ú. Bolechy
Hlasování o zveřejnění záměru prodeje:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 15 Investiční záměr a podání žádosti o dotaci na výstavbu bytového domu.
Hlasování o podání žádostí o dotaci:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 19 Doplnění personálního
a procesního auditu MěÚ
Hlasování o konstatování pochybení:
PRO: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: Poláček, Kulík NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Hlasování o udělení sankce:
PRO: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: Poláček, Kulík NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Hlasování o doplnění auditu:
PRO: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Vidlák
ZDRŽEL SE: Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Franc NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 22 Vyšebrodský zpravodaj
a videozpravodaj
Hlasování o odvolání z redakční rady:
PRO: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Kulík, Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Dokument neobsahuje chráněné osobní
údaje. 

Ing. Milan Zálešák
starosta
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Informace
z úřadu
P

o více jak třiceti letech působení ukončil
svoji činnost a spolupráci pro město Vyšší
Brod pan Jiří Štěpán. Za tuto dlouhou dobu
zanechal v rozvoji města zřetelný otisk.

Kromě každodenní péče o bytový fond města se významnou měrou spolupodílel na celkové modernizaci našich domů. Díky jeho
práci rozkvetly naše panelové domy novými
fasádami, byly opraveny střechy, vyměněna
okna a u mnoho bytů došlo ke změně vytápění. Neekologické topení pevnými palivy bylo
nahrazeno plynovým topením. I jeho zásluhou
se řada nových nájemníků stěhovala do kompletně zrekonstruovaných bytů. Dále se také
staral o nebytový fond a od samého počátku
byl při výstavbě nové smuteční síně.
Pan Jiří Štěpán měl také na starosti tepelné
hospodářství, nejprve jako zaměstnanec společnosti MONTE Vyšší Brod s.r.o., později pod
městem Vyšší Brod. Péče o tepelné hospodářství představovala mimo jiné i každodenní
kontrolu stavu kotelny, včetně sobot a nedělí.
Práci při zajišťování oprav havárií na topné
soustavě prováděl pan Štěpán obětavě kdykoli bylo potřeba, v době pracovního volna
nebo v době čerpání řádné dovolené. To, že je
někdo ochoten obětovat část svého volného
času, nebývá vůbec samozřejmé, a o to víc
jsem si práce pana Štěpána vážila.
Bohužel z důvodu nařízených mimořádných
opatření se nemohli spolupracovníci na konci
února společně s panem Štěpánem rozloučit
a poděkovat za jeho dlouholetou spolupráci.
O tuto příležitost nás COVID 19 připravil, ale
věřím, že až to doba dovolí, budeme to moci
napravit.
Vážený pane Štěpáne,
děkuji Vám za Vaši práci, za čas a energii, kterou jste věnoval ve prospěch města Vyšší Brod
a jeho občanů. Přeji Vám do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně osobní spokojenosti,
krásných chvil u vody a spoustu pořádných
úlovků. 
Vladimíra Račáková
tajemnice

Poděkování
Děkujeme MUDr. Eduardu Bencovi a sestřičce paní Janě Hlavaté za to, že nám umožňují
pravidelné antigenní testování všech pracovníků městského úřadu a městské policie. I přes
jejich velké pracovní vytížení nás neodmítli
a díky jejich vstřícnosti máme jistotu kvalitně
prováděného testování. Moc si toho vážíme. 
Vladimíra Račáková

8 |

Sčítání lidu 2021
Jak se sečíst
ečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného
formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst
online od 27. 3. do 9. 4. na webu nebo pomocí
mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud
se nesečtete online, musíte od 17. 4. do 11. 5.
vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře

S

Sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn
od 27. 3. do 9. 4. Sečtěte se na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci,
kterou naleznete v Google Play i App Store
pod názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte online,
bude muset vyplnit listinný sčítací formulář.

meném termínu a vyčká na váš příchod před
vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku
si můžete také sami v pobočce České pošty
ve Vyšším Brodě. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky.
Sčítací komisaři
Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos
listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm, kteří se nesečetli online.
Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat
svým osobním dokladem (například občanským průkazem nebo cestovním pasem). 

Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4.
do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte
ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře, který se dostaví v předem ozná-

Zdroj: ČSÚ

Konverzační soutěže
v anglickém a německém jazyce
C

htěla bych veřejně pochválit děti, které
se i v této komplikované době online výuky přihlásily do jazykových soutěží, a také
poděkovat jejich rodičům za pomoc a podporu při přípravě. Soutěžilo se v konverzaci
na vylosované téma a v některých kategoriích
byl součástí i test ověřující porozumění cizojazyčné nahrávce. Ve školním kole soutěžili
v angličtině: Nelly Kaiserová (1. místo), Lenka Pham (2. místo) a Medard Čech (3. místo)

– všichni z 5.A, ze starších žáků v angličtině
Eliška Marková (1. místo), v němčině Sofie
Vařilová (1. místo) – obě z 8.A. V okresním
kole se nejlépe dařilo Sofii Vařilové (skončila
na 2. místě) a úspěšné byly i Nelly Kaiserová
(3. místo) a Eliška Marková (4. místo). Před
námi je ještě soutěž v četbě úryvku z německé
knihy, na kterou se připravují žáci 8. třídy, tak
jim držme palce. 
Hana Kajerová

Ptáme se našich
zastupitelů
Na posledním zastupitelstvu konaném 23. 2. 2021 nebylo schváleno podání
žádostí o dotaci na výstavbu bytového domu. Jaký na to máte názor?
Na úvod něco pro navození atmosféry jednání zmiňovaného zastupitelstva.
Hned v zahájení zasedání se hlasovalo
o umožnění distanční účasti pana místostarosty Straky. Tomu byla ten den nařízena
karanténa, proto o účast na dálku požádal
a technicky bylo vše připraveno k videokonferenci. Věc v poslední době, kdy na dálku
jedná vláda, různé výbory, krizové štáby,
školy a vedení významných společností, tak
běžnou naše zastupitelstvo nedovolilo.
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
MV, který jsem požádal o stanovisko, nevidí
v distanční účasti rozpor se zákonem. I v metodických pokynech MV pro vedení zasedání
ZM v době nouzového stavu je tato možnost
řešena.
A teď k Vaší otázce. O bytí či nebytí nového
bytového domu bylo již napsáno mnoho
a nerad bych se na stránkách zpravodaje
opakoval. Dovolím si odkázat Vás na Vyšebrodský zpravodaj z října 2019, kde jsem
se v článku „Nový bytový dům ve Vyšším
Brodě, proč ano, a proč na pozemku 20/1“
k této stavbě jasně vyjádřil.
Dnes bych zde uvedl několik mezníků
na cestě k nové bytovce. Dne 25. 9. 2018 byl
pod číslem usnesení 2018.32.4.1. schválen
Územní plán. Dokument, který je zásadní
pro stavební rozvoj města a který prochází
dlouhým procesem projednávání a připo-

O tomto tématu již bylo napsáno mnohé.
Předně je třeba zmínit, že to není poprvé,
co ZM neschválilo nějaký dotační titul. To,
že je nějaká dotace tzv. vypsána přeci ještě
neznamená, že její přijetí automaticky slepě odhlasujeme. Postavit na zelené louce
(v tomto případě ve zrevitalizovaném parku)
bytový dům, nejen že neřeší stávající poptávku po bydlení, navíc toto místo navždy
ztratí své genius loci. Samozřejmě i my jsme
pro novou bytovou výstavbu, ale rozhodně
v jiné lokalitě a také po nezbytné a důkladné diskusi. V klidu a bez emocí jsme mohli
navrhnout a následně společně vybrat jiná
řešení daného problému, ať už ve zvolení
vhodnějšího místa pro výstavbu nebo využití a rekonstrukci již stávajících objektů. Dle
mého by bylo okamžitým řešením výstavba
šesti bytů v domě s pečovatelskou službou

mínek, umístění bytového domu na pozemku 20/1 umožňuje a během schvalování ÚP
k této ploše nebyla podaná žádná námitka.
Shoda na potřebě nového bytového domu
byla v Radě města prakticky od začátku volebního období, proto bylo vybráno několik
možných pozemků a tento, 20/1, zvolen jako
nejvhodnější a ihned začaly přípravy pro realizaci stavby. Na svém zasedání ZM dne
1. 10. 2019 nepřijalo usnesení o zamítnutí
výstavby bytového domu v ulici Pohraniční stráže a příprava tak mohla pokračovat.
(mimochodem, na témže zasedání ZM
vzniklo usnesení 2019.8.9.1. které stanovuje, že výběr další lokality k výstavbě dalšího
bytového domu provede ZM. Bohužel zatím
nepadl žádný návrh.)
Byty pro své občany jednoznačně potřebujeme. Dům na pozemku 20/1 jich přinese
13. Třináct uspokojených žadatelů o bydlení
ve Vyšším Brodě. Na to, jak se jim bude v novém domě bydlet, bude mít vliv také výše
nájmu. Ta se musí odvíjet od ceny, za kterou
město dům postaví. Rozhodnutí o nepodání
žádosti o dotaci na výstavbu považuji přinejmenším za nešťastné. ZM jako vrcholný orgán města odpovídá především za dodržování plánu rozvoje města a za hospodaření
s obecním majetkem. Doufám, že bude ještě
možnost přihlásit se do jiného dotačního
titulu a při hlasování konečně zvítězí zdravý
rozum. 
Kulík Michal

(tato projektová dokumentace je již navíc
zpracována) a z dlouhodobého hlediska je
zásadní vejít v jednání o odkup bývalé léčebny Hrudkov, kde leží ladem a postupně
chátrají desítky bytů. Poslední, co chceme,
je další zahušťování sídliště.
To, že má město z předchozích let slušné
úspory, je jistě chvályhodné, ale rozhodně
nás to neopravňuje k bezbřehému a nekoncepčnímu utrácení veřejných peněz. Navíc
v době, kdy výše nájmů v obecních bytech
(ani po letošní korekci o 7 Kč) nepokrývá náklady s nimi spojené. Jako řádný hospodář
bych se přeci nejprve měla snažit vyřešit
ekonomickou ztrátovost současné bytové
politiky a až poté se pouštět do podobných
megalomanských projektů. 
Lucie Jarošová

Kterak zastupitelé
připravili město
o 10 miliónů…
Bylo, nebylo, kdysi, kdesi… v pěkném malém
městečku bylo víc lidí než bytečků. A taky tam
byla jedna partička lidí, co chtěla co nejdříve postavit vééélký domeček s pakrovištěm,
aby měli ty lidičky kde bydlet. A taky tam byla
druhá partička, která taky chtěla domeček, jen
ne tak rychle a hlavně ne ve svém sousedství,
protože mají málo místa na parkování svých
autíček.
A pak tam přišel čaroděj dobroděj a řekl,
že když se ty dvě partičky domluví, dá jim
hrnec s pokladem, který by jim mohl ten domeček z jedné třetiny zaplatit. Co myslíte, domluvily se ty partičky? Zvítězil osobní zájem
nebo zdravý rozum?
Dobré ráno, to byl jen sen… Anebo ne?
Skutečnost je taková, že 23. února 2021 na zasedání zastupitelstva 7 zastupitelů nepodpořilo možnost žádat o 2 dotace na výstavbu
bytového domu. Jednalo se o:
1. dotaci z Ministerstva financí na obecní bytovou výstavbu ve výši max. 10,000.000 Kč.
Žádat je možno do 16. 4. 2021.
2. 
dotaci ze Státního fondu podpory investic, určené na podporu sociálního nebo
smíšeného bydlení. Výše dotace je max
500.000 EUR. Žádat je možno průběžně.
Pro podání žádosti hlasovali:
Franc, Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák,
Voráčková, Zálešák
Proti podání žádosti hlasovali:
Čížek, Hanzlíček, Jaroš, Jarošová, Marek,
Ouředníková, Poláček
Nehlasoval: Straka (t.č. v karanténě a kterému
byla v době nouzového stavu 7 hlasy opozičních zastupitelů odepřena distanční účast
na zasedání)
Z rozhodnutí zastupitelstva nemůže město
žádat o 2 dotační tituly ve výši 10 milionů
a cca 11,5 milionu Kč.
Bytový dům bude město stavět tak jako tak
– výstavbu zastupitelstvo posvětilo schválením rozpočtu již 15. 12. 2020. Jen si to celé
musí zaplatit samo. A bez dotace.
Co to znamená?
Proti hlasující zastupitelé ochudili městskou
pokladnu o 10 milionů. Děkujeme. Je to jejich
právo!
Tento text byl sepsán v nadsázce a s lehkou
ironií, kterou laskavý čtenář pochopí J
Krásný den přeje
Heike Voráčková, radní
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
v tomto dubnovém čísle vyšebrodského zpravodaje si mimo jiné můžete přečíst články Aleny
Orosové a Evy Gondekové, jež během svých školních let odešly studovat na gymnázium do Českého Krumlova. Poprosil jsem je o reflexi jejich vyrůstání ve Vyšším Brodě po boku svých českých
a vietnamských vrstevníků. Tímto jim chci poděkovat za příspěvky.
Hodně sil a krásný začátek jara,
Mgr. et Mgr. Jan Krotký

Braly jsme ji jako naši společnou babičku
J

menuji se Alena
Orosová, je mi 20
let a bydlím ve Vyšším
Brodě. V sedmé třídě
jsem opustila místní
základní školu a přešla
na šestileté gymnázium
v Českém Krumlově. Tam
jsem poznala mnoho zajímavých lidí, jež mě inspirovali a posouvali dále,
což byl cíl mého odchodu do Českého Krumlova. I díky tomu jsem se rozhodla po maturitě
nastoupit na soukromou vysokou školu architektury v Praze, kde nyní studuji ve druhém
semestru.
Chtěla bych se podělit o mou zkušenost s vyrůstáním ve Vyšším Brodě po boku vietnamských vrstevníků. Nejprve se zmíním o mé
vietnamské kamarádce Evičce, která bydlela
ve stejné ulici jako já a často jsme se ještě
v předškolním věku navštěvovaly a hrály si
spolu. V jejich domě vždy bylo živo, neustále
se tam vařilo, pouštěla se hudba a dodnes
si pamatuji vůni jídla a atmosféru. S Evičkou
jsem se potkávala i během mých školních let.
Moje maminka totiž začala jezdit pracovat
do Rakouska a vracela se domů z práce pozdě, tudíž mě dávala na hlídání jedné paní,
která měla na starosti i jiné děti, převážně
vietnamské, a mezi nimi byla i Evička, se kte-

rou jsme vypracovávaly úkoly do školy. Další
osobou s vietnamskými kořeny, na kterou si
vždy vzpomenu, je Iva, která mě provedla prvním dnem na základní škole. Buď je to náhoda,
nebo osud, ale stejný scénář se opakoval, když
jsem nastupovala na gymnázium, kde jsem
se opět mohla spolehnout na důležité rady
a tipy od Ivy. Ve třetí třídě na základní škole
k nám přišla nová dívka z Vietnamu, Nora, která zpočátku téměř nemluvila, jelikož už česky
zapomněla. Byla mi velmi sympatická, a tak
jsme se začaly spolu bavit, čímž si zlepšovala
češtinu. Noru později také začala hlídat paní,
která hlídala i mě a Evu. Všechny jsme ji braly
jako takovou naší společnou babičku. S Norou
a Evou jsem zůstaly kamarádkami až dodnes.
Téměř všichni vietnamští žáci na základní škole výborně prospívali a jejich rodiče si přáli,
aby jejich děti dobře studovali, proto jsem se
s většinou poté potkala na gymnáziu a nyní
pokračují v dalším studiu. V podstatě od mého
útlého dětství jsem vyrůstala mezi vietnamskými kamarády a jelikož mě občas pozvali i na jejich narozeninové oslavy, poznávala
jsem díky tomu i jejich rodinné zázemí. Vždy
mě s radostí přijali mezi sebe, dokonce mě
jednou vzali i na poznávací cestu Beneluxem.
Kromě jejich příbuzných jsem měla možnost
poznat i způsob jejich života, zvyklosti a kul-

turu. Zajímavé pro mě bylo, že jsem u každé
vietnamské rodiny doma (většinou v obývacím pokoji) viděla, že mají vysoko postavenou poličku, oltář s fotkami někoho zesnulého
z jejich rodiny a u toho svíčku, ovoce a pití.
Jak mi vysvětlila Eva, každá rodina musí mít
doma oltář, kde mají vystavenou fotografii
nejbližšího předka. V každé vietnamské rodině
to mají na starosti synové a uctívají se pouze
předkové ze strany muže v dané rodině. Proto
je důležité, aby v každé vietnamské rodině byl
alespoň jeden syn. Ovoce a drobné laskominy
slouží k uctívání duší zesnulých předků, které
tak nebloudí.
Na oslavách patřilo mezi mé největší zážitky
balení závitků. Nejenže jsme se u toho skvěle
bavili, ale také mi to moc chutnalo. Při každé oslavě nechybělo karaoke, kde se zpívalo,
a stůl byl vždy plný vietnamských dobrot. Líbilo se mi, že na každou sešlost byli pozvaní
úplně všichni z celé rodiny a na nikoho se nezapomnělo, a také to, že vždy si našli příležitost se sejít a společně se bavit, dobře se najíst
a zasmát se.
Celých mých 20 let se potkávám s vietnamskými vrstevníky, našla jsem si mezi nimi dobré
kamarády, jež jsou součástí mého života. 

Musí se s nimi pouze najít ta správná řeč
Jmenuji se Eva Gondeková a někteří mě
znají i pod jménem
Thảo Nhi. Jak už ze
jména můžete vyvodit, rodiče jsou původem z Vietnamu, ale já
jsem se narodila v České
republice. Od narození bydlím ve Vyšším Brodě, kde jsem do 5. třídy navštěvovala základní školu, a poté jsem přešla
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na Gymnázium v Českém Krumlově.
Vzhledem k tomu, že moji rodiče pracovali
každý den od rána do večera, chodila jsem
od svého kojeneckého věku až do druhé třídy
k chůvě neboli „české babičce a dědovi“, kteří
mi poskytli zázemí v nepřítomnosti rodičů. Naučili mě pořádně mluvit i psát česky, seznámili
mě s českou kulturou, tradicemi a díky nim
jsem zjistila, jak krteček ke kalhotám přišel. Také jsem díky babičce podlehla české kuchyni.

Tak moc, že dodnes upřednostním knedlíky
před rýží. Babičku se snažím i dnes několikrát
do roka navštívit. Vnímám ji jako mou druhou
rodinu.
Bohužel na školní roky ve Vyšším Brodě nevzpomínám v nejlepším. Jako dítě jsem byla
velice energická a povídavá. To se však změnilo mým nástupem do první třídy. Předsudky
mých spolužáků, jejich diskriminace a občasné
šikanování mě proměnilo na nemluvnou a sty-

dlivou „šprtku“. Jednou za čas mi sebrali školní
aktovku a schovali ji na chlapecké toalety. Poté
jsem pokaždé stála před toaletami a plakala.
Pamatuji si, že jsem se snažila vyhýbat hodinám tělesné výchovy, protože se při vybíjené,
či jiných míčových hrách, spolužáci domlouvali mezi sebou a mířili pouze na mě a mojí
druhou vietnamskou spolužačku. Na tělocviku
jsem si dokonce jednou vymkla kotník poté, co
mě spolužák úmyslně shodil na zem. Poměrně
se mi ulevilo, když jsem si ve druhé třídě zlomila nedopatřením na bruslích ruku a nemusela
dva měsíce na tělocvik vůbec chodit.
Díky tomu, že jsem nebyla ve škole příliš vítaná, trávila jsem většinu svého času ve stánku
u rodičů. Tam jsem po vyučování vypracovávala úkoly a sem tam se snažila vypomáhat
rodičům se zákazníky, díky čemuž jsem se
naučila základy němčiny a plynule číst i psát
vietnamsky. Díky tomu mám větší přehled
a vidím rozdíly mezi oběma kulturami a jazyky.
Jsem ráda, že se bez problému domluvím jak
s rodinou, tak s českými kamarády.
Na základce ve Vyšším Brodě jsem měla za cíl
pouze jednu věc – dobře se učit, abych se
dostala na gymnázium. Tento sen se mi splnil
a do 6. třídy jsem již nastoupila na Gymnázium v Českém Krumlově. Rozhodnutí přechodu
na gymnázium změnilo můj život. Osamostatněla jsem se, poznala větší město a nové přátele. Na gymnázium jsem přišla s čistým štítem
a cítila jsem se vítaná. Bez předsudků, bez
diskriminace. Díky novým přátelům jsem zapadala nejen do vietnamské komunity, ale i do té
české. Začala jsem s přáteli chodit na hokejové
zápasy, bruslit na ledě, byla jsem u volební urny, naučili mě objednat si v hospodě pořádný
český půllitr, a dokonce mě donutili se kouknout na všechny díly seriálu Most.
Občas mě mrzí, že jsem neměla ty nejlepší zkušenosti se spolužáky z Vyššího Brodu. I přesto
jsem se však několik let poté, co jsem odešla
ze základní školy, postupně spojila s některými svými starými spolužáky a dodnes jsme
v kontaktu. Velice dobrou kamarádkou byla
Alča, která bydlela o pár domů dál a se kterou
jsme si často hrály už jako děti před nástupem
do školy. Vzájemně jsme se navštěvovaly, u ní
doma jsem se cítila vždy vítána.
I přes negativní zkušenosti z dětství, mám však
celkově pozitivní pohled na naší vyšebrodskou
komunitu. A to nejenom vietnamskou, ale
i českou. Většina občanů je přátelská, musí se
s nimi pouze najít ta správná řeč. Věřím, že pomalu odbouráváme tu tlustou zeď mezi dvěma
komunitami, a že se začínáme sbližovat. Velký
podíl na tom mají nedávné kroky města, jež se
snaží zajistit jednodušší přístup k informacím
pro vietnamskou komunitu. Nechci zapomenout na lékaře, policisty a další, kteří přicházejí
denně s lidmi z mé komunity do kontaktu, ale
hlavně na učitele, kteří mají obrovskou trpělivost s dětmi i rodiči, kteří se teprve seznamují
s českým učivem a jazykem. 

Nově vydaná brožura „Češi a Vietnamci
ve Vyšším Brodě: práva a povinnosti“
je volně k vyzvednutí v knihovně, infocentru
a v označených provozovnách/prodejnách
Cuốn tài liệu mới được xuất bản „Người Séc
và người Việt tại thành phố Vyšší Brod:
quyền lợi và trách nhiệm“, được phát tại thư
viện, trung tâm thông tin và vài nơi cơ sở kinh
doanh/cửa hàng.

www.integracevb.cz

| 11

Z Vašich
dopisů...
Qou vadis
zpravodaji?
Na posledním zastupitelstvu se probíral v pozdních nočních hodinách bod, který měl řešit otázku obsahu Vyšebrodského zpravodaje.
Asi jsme tím všichni, včetně zástupců Vyššího
Brodu, dost podstatně porušili zákaz vycházení… Kdyby to alespoň mělo smysl.
Jako občanka Vyššího Brodu si myslím, že prvotní myšlenka zakladatele pana Karla Trojáka
zpravodaje o tom, že bychom měli být informování o dění, kultuře, zajímavostech a technických stránkách provozu města, možné inzerci jak podnikatelů nabízejících zaměstnání
nebo služby a drobné inzerci občanů, tak jak
s ní začal pan Karel Troják, byla tím správným
impulsem. Zpravodaj by měl naplňovat své
původní poslání. To dokazuje i ocenění našeho zpravodaje, kdy získal 2. místo za nejlepší
zpravodaj v roce 2018. Kdybychom chtěli jako
město vydávat politický měsíčník, mohl by se
třeba jmenovat Vyšebrodské PRÁVO.
Pro porovnání s obsahem má každý z nás možnost vyhledat si zpravodaje jiných měst a obcí,

Jarní rozjímání
S
kde v obsahu najdete všechny výše uvedené
informace včetně zpráv z rozhodování radnice.
Bohužel to, co se do našeho zpravodaje během dvou let snaží někteří externí dopisovatelé vtlačit, se mi nelíbí. Na stránkách zpravodaje
se takzvaně vyřizují účty… Nemyslím si, že to
sem vůbec patří… Zpravodaj je prezentace
města, který je přístupný na internetu nejen
celé republice, má sloužit nejen jako informace
pro nás, ale má nás prezentovat navenek. Tyto
stati nás v žádném případě neukazují zářivě
a nezaujaté vůbec nezajímají. Negativních myšlenek je v současné době kolem nás víc než
dost a náš společný měsíčník je obrazem doby.
Měly bychom naopak svými jednáními a činy
věci měnit v dobré, aby byl život pro všechny
snesitelnější a optimističtější.
Pokud tuto poťapanou dobu ve zdraví přežijeme, doufám, že nebudeme potřebovat psychiatra…
Přeji Všem hlavně zdraví
Dagmar Poláčková, Vyšší Brod
P.S. Neboť nejsem oficiální dopisovatel redakce, předem děkuji za zvážení, zda můj příspěvek uveřejní. 

Dobrý hospodář a donátor … žije tu mezi námi.
Dobrý den,
veřejně děkuji odvolanému administrátorovi P. Zdeňku Prokešovi, neboť jeho působení
v naší farnosti si zajisté zaslouží být zapsáno v historii města na čestném místě hned vedle
Msgre. ThDr. Josefa Krčála, blahé paměti děkana ve Vyšším Brodě.
Za téměř dvacetiletou službu P. Prokeš vykonal mnoho dobré práce při správě farnosti Vyšší
Brod, Loučovice, Malšín, Přední Výtoň, Rožmberk a Horní Dvořiště.
Výčet jeho veškerých činností by zabral v tomto zpravodaji příliš mnoho místa, proto uvedu
jen některé z posledních let.
V roce 2017 se přistoupilo k celkové opravě střech a věže na poutním místě Maria Rast am
Stein. Pro zajímavost P. Prokeš zde přispěl na opravu ze svých životních úspor 494.000 Kč.
Dále zaplatil ze svého 680.000 Kč za odborné zrestaurování obou bočních oltářů v kostele sv.
Bartoloměje, neboť hrozilo jejich zborcení. Zachránil tak nevyčíslitelnou historickou hodnotu
a nejenom to. Jako poslední zmíním opravu barokních varhan, jež byla zahájena v roce 2019
a zde přispěl částkou 278.000 Kč.(oprava zatím není dokončena)
Rozdal všechno – sebe v modlitbách nejen za své farníky, ale i své úspory.
Někdo by mohl namítnout, že člověk, který rozdá všechny své úspory je buď blázen, nebo
světec. Mám tu čest ho osobně znát již dlouho, neboť jsem mu dělal kostelníka, a mohu dosvědčit, že blázen to není. Je to pravý kněz římskokatolické církve. 
Václav Kajer s rodinou
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edím na lavičce v parku a nasávám jarní
atmosféru každým smyslem svého těla. Sluneční paprsky se opírají do tmavé bundy a příjemně hřejí. Po dlouhé zimě sleduji probouzející se květy krokusů. Tyto první poslové jara,
zjevující se z šedi ještě nezeleného trávníku,
vystupují jako barevné ostrůvky naděje a jsou
příjemným zážitkem lahodícím oku. Jaro svou
silou nezadržitelně vyhání paní zimu z kraje.
Na první pohled idylka. Ticho přeruší štěbetání
dětiček. Maminky je ve společném rozhovoru doprovází a s úsměvem sledují pobíhání
svých robátek. Prostě vše, jak má být. Jeden
by si myslel, že rodiče vychovávají svoje děti k ochraně přírody a úctě k práci druhých.
Jak jsem se ale  bláhově mýlil. Děti pobíhají
po trávníku mezi květy a co nestačí pošlapat,
to utrhnou a s radostí nesou mamince, která je
s pýchou pohladí. Nestačil jsem se divit. Možná
jsem čekal moc. Možná jsem čekal od maminky poučení. Janičko, Pepíčku… běhejte jen
po pěšinách a kytičky neničte. Kvetou jen pár
dní a kvetou pro radost všem. Maminka mi
ovšem vytřela zrak. Rázným krokem vyrazila
přes květy k tomu nejkrásněji rozkvetlému
trsu. Udělala pár detailních fotek na telefon,
pravděpodobně na FB či Instáč, to je teď v módě. A odkráčela opět nehnuvší brvou středem
trávníku. To, že si už nikdo další po jejím fotouměleckém zásahu téměř nemá co fotit, je
vlastně fuk. Jedna fotka a desítky pošlapaných
krokusů. Není se tedy co divit, že ani děti
nemají k těmto poslům jara nějaký vztah.
Nastavím tvář paprskům a přemýšlím, kde se
stala ta chyba. Kde se asi bere ta lhostejnost
ke společným věcem. Kde jeden sází a druhý
pro fotku ničí. Vytržení z mého rozjímání nebylo o nic lepší. Přímo přede mnou si psíček
nejasné rasy ulevoval na stromek. Hlavou mi
proběhne myšlenka. Kolikpak asi litrů tohoto blahodárného moku musí stromek strávit za rok? Je opravdu městský park místem
pro venčení psů? Pokud ano, tak proč budujeme pěšinky, lavičky a sázíme kytičky. Nestačilo
by park jen oplotit? Naši čtyřnozí kamarádi se
nezaběhnou a my tím získáme uprostřed města nádhernou, stinnou a dostupnou psí latrínu!
Přemýšlím, kolik asi žije ve městě lidí a proč
trpí několika jedincům toto chování.
Pokud někdo pokácí nebo prořeže nemocný strom, je z toho obrovský poprask a létají
vzduchem žaloby. Pokud někdo takovouto plíživou metodou otravuje celý park, nic se neděje, je to v pořádku. Je to skutečně v pořádku?
Zamyšlení je na každém z nás. Možná. KT

Soutěž v květinové výzdobě Zahrada roku 2021
N

avzdory období covidové pandemie a nouzovému opatření, které
nás vězní doma, se většina z nás, co máme možnost, upíná k činnosti plánování zahrádek, výsadeb truhlíků a těší se až konečně přijde jaro.
Všichni už určitě vymýšlíte, co kde a jak zasadit, kde udělat nový záhon,
čím ten starý obohatit; jak dosáhnout harmonie zahrady, aby nám dodávala sílu a přinášela radost.

Jako každý rok Městský úřad, odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem kultury a cestovního ruchu pokračuje v tradici motivační soutěže
o nejhezčí květinovou výzdobu Zahrada roku a to ve čtyřech kategoriích:
OKNO – BALKÓN – ZAHRADA – PROVOZOVNA roku 2021. V každé
kategorii budou opět vyhlášena první tři místa: vítěz obdrží 1.500 Kč,
druhý v pořadí 1.000 Kč a třetí 500 Kč. Samostatně bude opět vyhodnocena i TOP květinová, zahradní výzdoba 2021 za nejlepší celkový dojem
s ohodnocením 2.000 Kč.
Podmínkou výběru k ocenění do soutěže je především hledisko, jak výzdoba či zahrada ovlivňuje životní prostředí nás všech, tzn. zda -li je pohled na Vaši zahradu dopřán i veřejnosti a výzdoba se tak podílí na tváři
městečka. Dokonalá zahrada za nepropustným plotem anebo krásné
zákoutí v zahrádkové osadě mimo intravilán nemohou být bohužel oceněny, navzdory tomu, jak jsou krásné a dokonalé.
Hodnocena bude nejen estetická stránka, ale i nové trendy ve výsadbě
truhlíků zaplňujících okna, balkóny, předzahrádky a celkový dojem souhry domu a zahrady.
Přejeme všem zahradníkům našeho města, kterým dorůstá zdatná konkurence, hodně krásných nápadů a trpělivost v náročné péči o pomíjivou, ale každoročně opakující se krásu.
Členové hodnotitelské komise

Mezinárodní den ptactva
a pták roku 2021: káně lesní
1. dubna 2021 dle letošního kalendáře je
označen církevní svátek, označený jako
zelený čtvrtek. Je však významný i pro
ochránce přírody, neboť slavíme současně i Mezinárodní den ptactva.
Prvně byl „Den ptáků“ vyhlášen 1. dubna již
před 121 lety, kdy si začali lidé uvědomovat
stále více narůstající nebezpečí ohrožující ptáky i jejich stávaniště na celém světě a uvědomili si potřebu pomoci tak k jejich ochraně.
V České republice vznikla roku 1926 Čes-

ká společnost ornitologická, která zkoumá
a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako
celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. Tato společnost od roku 1992
uděluje pravidelně titul ptáka roku, jímž se pro
letošní rok stalo káně lesní (Buteo buteo).
Pokud si všímáte dravců sedících na polích
při své cestě autem, pravděpodobně se vždycky jedná o káně lesní, neboť káně lesní je naším nejhojnějším dravcem. Dokázalo se dokonale přizpůsobit člověku a jemu pozměněné
krajině.

„Žádný jiný dravec není lidem blíže než právě
káně“ (cit. Petr Voříšek autor odborných publikací o káni z ČSO) a proto si zaslouží, abychom
se pozorováním o něm dozvěděli více o jeho
životě a strategii přežití. 
dp, ožp

Zázrak jménem otužování
O

po celé republice ponořili ve stejný čas do vody. A bylo jich neskutečných 2346!

Míša Dvořáková, Pavel Baštýř, Petr Samek,
Miroslav May, Vlasta Slípková, Robert Ouředník,
Patrik Gondek, Miloš Dvořák to jsou vyšebrodští otužilci, kteří se týden, co týden noří do studené Vltavy. Také se zapojili do celorepublikové akce Covide, nezlob mě, kdy se otužilci

Vyšebrodský tým ještě navíc nacvičil tanec,
kterým se stal populární úplně všude. Na sociálních sítích dosáhl příspěvek 500.000 shlédnutí, 2.250 sdílení, 500 komentářů a toto
všechno pouze na profilech Město Vyšší Brod,
TS Lipensko, Jižní Čechy a na soukromých profilech vyšebrodských otužilců. Zaznamenaly
jej kamery a poslaly do zpravodajství i celorepublikového.
Gratulujeme a přejeme dobrou náladu a další
pokořené rekordy! 
dk

tužování není jen módní trend, ale i forma
vodoléčby. Pomáhá tělu pohotově reagovat na výkyvy teplot, posiluje obranyschopnost organizmu, zmírňuje bolesti zad, zlepšuje
fyzičku, aktivizuje metabolismus, působí proti
alergiím, navozuje tělesnou i psychickou pohodu.
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Čtenářský koutek
Pro celou rodinu

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Knižní novinky
Do dubnových knižních novinek jsem zařadila
výukovou pomůcku pro děti, která by mohla
zpestřit školákům jejich distanční výuku, ale
také tituly, které jste jako čtenáři poptávali.
Doufám, že udělají nejednomu čtenáři radost.
Přeji Vám příjemné prožití Velikonoc.

Pro děti a mládež
Výletovník
– Adéla Rúčková Moravcová
Vydejte se na zajímavá místa
České republiky s komiksovými příběhy. Sourozenci Vítek
a Štěpánka podnikají výlety
do přírody. Dobrodružné výpravy hlavních hrdinů Vás zavedou do pískovcových skal, opuštěných lomů, jeskyní, ale také
s nimi zažijete dobrodružství na řece.
Vire, padni!
– Ivona Březinová
Vtipná kniha k aktuální situaci
doma i ve světě s důležitými
a zajímavými informacemi.
Pomoc ostatním, distanční
výuka, karanténa, stop kultuře i sportu… ale také to, že
všechno zlé je k něčemu dobré. Kniha přináší
přes tíživost doby především humor, naději
a také poselství, že i nemilé věci se dají zvládnout, když na ně člověk není sám.
Everest: Pozoruhodný
příběh Edmunda Hillaryho
a Tenzinga Norgaye
– Alexandra Stewartová
Krátce před polednem 29.
května roku 1953 slunce jasně svítilo na nejvyšší bod naší
planety – a poprvé v historii
u toho byli i lidé. Jejich jména zněla Edmund
Hillary a Tenzing Norgay. Oba právě vystoupali
na Mount Everest. Příběh dvou zcela rozdílných, avšak stejnou měrou odvážných mužů
je ohromujícím důkazem lidského odhodlání překonávat sebe sama i rozmary přírody.
Vydejte se s nimi na dobrodružnou výpravu
za dobytím nejvyšší hory světa!
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Dopravní prostředky, které
pohnuly světem – Štěpánka
Sekaninová, Tom Velčovský
Popovídejte si v doprovodu
nádherných ilustrací se svými
dětmi o tom, jak se naši předci
přemisťovali v nedávné minulosti i před mnoha staletími! Čekají na vás slavní vynálezci a jejich nápady, které rozpoutaly
technické revoluce, i velkolepé moderní stroje,
díky nimž se lidstvo dotklo hvězd.
Život onlife – Michal Černý
V knize Život onlife se zamyslíme nad hybridní povahou
sociálního a pracovního prostředí, ve kterém se většina
z nás běžně pohybuje. Hranice mezi online a offline se
stírají, oba světy se spojily v jeden. Jak pokračující technologická revoluce ovlivní naše
vzdělávání, profesní úspěšnost či hodnotovou
orientaci? Podle informační vědy spočívá jádro
odpovědi ve způsobu, jakým budeme získávat,
hodnotit a používat informace.
Pro zajímavost
Kostely – Petr Dvořáček
Kostely v české krajině vnímáme jako samozřejmost: stojí
v téměř každé obci, dominují
náměstím i panoramatům
měst. Pro věřící je kostel místem duchovního spočinutí.
Kromě toho je však i kulturním pokladem, jedinečným souborem vrcholných tvůrčích výkonů své doby a místa.
Nejhezčí dobrodružné
výpravy po Česku
a Slovensku – Jan Hocek
V této knize plné fotografií
a zajímavého čtení se spolu
s autorem můžete vydat do
nejkrásnějších a přírodně
unikátních oblastí České
republiky a Slovenska. Jan Hocek v sobě nezapře vzdělání biologa a profesi průvodce, a tak
hlavní text doplňují nejrůznější zajímavosti o
přírodě a historii, a kdo by chtěl knihu využít
jako inspirativní bedekr, najde v každé kapitole přehlednou mapu a praktické informace.
Slavné bitvy českých dějin
– Jan Kvirenc
Kniha seznamuje čtenáře
s osudovými i pozapomenutými bitvami. Populárněnaučně pojatý text činí publikaci přístupnou nejen zá-

jemcům o vojenství, ale o české dějiny vůbec.
„Slavné bitvy“ nabízejí 44 střetnutí, počínaje
bojem Sámovy říše v 7. století až po 19. století
a začátek našich moderních dějin
O chalupách a lidech
– Petra Schindler-Wisten
Kniha přibližuje vývoj fenoménu chalupaření v antropologicko-historické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv
na každodenní život občanů
v Československu před rokem
1989 a jeho proměnu v následujících dekádách. Autorka zkoumá, jaké vnější podmínky
a vnitřní příčiny stály u zrodu a rozšíření chalupářství, proč se zrovna Češi titulují „národem
chatařů a chalupářů“, když je kultura druhého
bydlení běžná i v jiných částech světa.
Zápisník Dory Maarové
– Brigitte Benkemounová
Když si Brigitte Benkemounová pořídila na eBay použitý obal na notýsek, netušila,
že v něm objeví popsaný zápisník, plný jmen osobnostní
pařížské bohémy. Při následném pátrání zjistila, že adresář patřil umělkyni a jedné z múz a milenek Pabla Picassa
- „plačící ženě“ Doře Maarové. Při dvouletém
pátrání po jejím osudu ožívá bohémská Paříž
dvacátého století a objevují se i další přátelé
a známí, které si Dora v roce 1951 do notýsku
již nezapsala – Georges Bataille, Max Jacob,
Man Ray… a samozřejmě Picasso.
O Pavlovi – Daňa Horáková
Vzpomínky české novinářky,
prozaičky a kulturní Dani Horákové na léta strávená s jejím
manželem, filmovým režisérem, scenáristou a prozaikem
Pavlem Juráčkem. Autorčino
vzdělání i spisovatelská a životní zkušenost jí umožnily napsat knihu, která
je nejen detailním, intimním, místy humorným
a v mnohém strhujícím psychologickým portrétem významné osobnosti české kultury, ale
i svědectvím o širším okruhu mnoha Juráčkových a jejích přátel a známých z oblasti českého filmu, divadla, disentu a exilu.
Pro dospělé
Ledový muž – Wim Hof
Wim Hof, přezdívaný Ledový
muž, je známý svými fyzickými
kousky, kterými ohromuje celý
svět a posouvá hranice vědy. Je
schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel naboso
maraton napříč pouští bez kapy vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem, v letním
oblečení také vylezl na Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem, a to bez kyslíkové bomby, a na jeden nádech uplaval více než
60 metrů pod ledem… „Zastavte se, dýchejte
a udělejte z chladu svého přítele a učitele!

Levoboček Rožmberků
– Jan Bauer
Ve dvou příbězích z počátku
15. století se ke čtenářům vrací
oblíbení středověcí detektivové Jakub Protiva z Protivce
a Blasius. V prvním příběhu je
mnich Blasius jako rožmberský
levoboček povolán do Krumlova k umírajícímu nevlastnímu bratrovi Jindřichovi III. z Rožmberka. Po jeho smrti se záhadně ztratí jeho
poslední vůle a Blasius je obviněn z vraždy
hradního kaplana Zachariáše…
Vikingové – Smrt synů
– Lasse Holm
Jsou tisíc mil od domova, jsou
podezřelí z vraždy, mají jen
jediné východisko Jaro roku
873. Rolf a Lodbrokovi synové slouží v konstantinopolské
gardě, i když se jim nelíbí,
že se mají podřizovat křesťanskému pánovi.
Když jedné noci naleznou třetího nejmocnějšího muže říše zavražděného a leccos naznačuje,
že vrahem je Seveřan, začíná souboj s časem.
Vyznamenání
– Danielle Steel
V roce 1940 obsadí německá
armáda Francii a šestnáctiletá
Gaëlle se stává svědkem válečných hrůz. Němci vstoupí
i do jejich poklidného města
a Gaëllinu nejlepší přítelkyni
Rebeku i s rodinou deportují neznámo kam.
O tom, kam Židé mizí, se ale proslýchají strašlivé věci. Spolupráce s Němcem Gaëlle na dlouhé roky poznamená a coby domnělá kolaborantka je po válce nucená odejít do Paříže, kde
se stane jednou z prvních modelek úspěšného
módního domu Dior. Stále ale doufá, že Rebeka přežila a ještě se setkají...
Pobřežní cesta
– Winnová Raynor
Kniha Pobřežní cesta je otevřená, optimistická osobní
výpověď o tom, jak těžké je se
vyrovnat se zármutkem a jak
ozdravnou moc může příroda
mít. Především je to však příběh o domově, který můžeme ztratit, znovu
vybudovat i nečekaně objevit. Raynor a Moth
jsou manželé ve středním věku, kteří ve Walesu
provozují rodinnou farmu… 

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 Broděa insta knihovnavyssibrod
www.knihovnavbrod.cz
knihovna@mestovyssibrod.cz
tel. 380 746 611,724 336 980

Naordinujte si BIBLIOTERAPII !
B

iblioterapie je metoda psychoterapie, která
využívá účinky čtení na léčbu a podporu
psychického zdraví člověka. Zkuste v této nelehké době metodu známou již od starověku!
Již egyptský král Ramses II., měl nad vchodem
královské komnaty, ve které uchovával knihy,
nápis „dom pro uzdravení duše“.
Biblioterapie existuje v mnoha podobách. Časté je členění na biblioterapii individuální a skupinovou. Jiné dělení popisuje biblioterapii
klinickou, institucionální a vývojovou. Hojně
užívané je členění biblioterapie dle používaných literárních žánrů na:
• hagioterapii (léčba skrze rozbor náboženských textů)
• fabuloterapii (léčba skrze dětskou literaturu
se zaměřením na pohádky)
• imagoterapii (léčba, kdy se čtenář ztotožní
s literárním hrdinou a napodobuje jeho chování)
• poetoterapii (léčba skrze poezii)
Biblioterapeuticky lze působit v oblastech, které lze definovat na základě cílových skupin čtenářů a jednotlivých zátěžových situacích jako
jsou například: násilí, těžká onemocnění, duševní poruchy, závislosti, život s handicapem či
smrt a umírání.

Biblioterapeutický proces je zaměřen na racionální a emoční vnímání díla. Smyslem terapie
je reflexe zátěžové situace na pozadí četby.
Dochází k uvolnění psychického napětí, ke katarzi, vhledu do situace a vyrovnání se s ní
a také ke znovunalezení radosti ze života apod.
Primárně je tedy pozitivně ovlivněn psychosomatický stav a posílena psychická odolnost,
sekundárně pak může četba napomoci např.
rozvoji fantazie, tvořivosti, komunikačních
schopností… Jde tedy o pozitivní vliv na rozvoj osobnosti jako takové.
Najděte si každý svou biblioterapeutickou knihu, buďte pozitivně naladění a covid negativní! 

Sova jako symbol
vyšebrodské knihovny
S

ymbolizace sovy se objevuje v různých kulturách a má mnoho podob. U slovanských
národů dodnes existuje lidová pověra, podle
které je sýček obecný považován za ptáka, který přináší neštěstí a věští svým houkáním smrt.
U Keltů byla sova tajemným ptákem a symbolicky byla spojována s jasnovidností, černou
a bílou magií. Sovu tedy můžeme spatřit jako
patronku čarodějnic a kouzelníků. U Egypťanů
byla sova poslem špatných zpráv, v Číně symbolem bohatství. U Laponců a sibiřských kmenů je sova uctívaným šamanským zvířetem
dodnes.

Sova doprovázející vyšebrodskou knihovnu
sedávala na temeni bohyně moudrosti Pallas
Athény. Podle řecké mytologie tato sova odhalovala neviditelné pravdy bohyně a umožnila ji
říkat celou pravdu. Sova zkrátka vidí to, co jiní
vidět nemohou, což je esencí opravdové moudrosti. Sovu tedy chápeme jako symbol vzdělanosti a moudrosti. A protože moudrost můžeme mimo jiné získat z knih, v logu knihovny
je zobrazena sova s knihou. Autorem kresby je
vyšebrodský výtvarník František Tácha b.s.
V naší knihovně se uhnízdila sova. Usmyslela si,
že přes den bude malým čtenářům pomáhat
s výběrem knih a v noci bude bedlivě bdít nad
knihovnou. Její pohled je moudrý a sečtělý,
houkání vlídné a let neslyšný. Naší sovičce však
chybí jméno, pomůžete nám ho vymyslet? Sovičku můžete i výtvarně zpracovat, aby se naše
sova necítila opuštěná, když nyní nemůžete
knihovnu navštěvovat. Své návrhy posílejte
na knihovna@mestovyssibrod.cz nebo nám
je sdělte osobně, v časech výdejního okénka
knihovny. 
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Zpestřete
výuku svých
dětí, půjčte si
Logico Piccolo!
M

ezi knižní novinky patří také učební pomůcka Logico Piccolo, která je výborným
doplňkem nejen pro domácí výuku. Tento
učební systém je vhodný pro předškolní stupeň mateřských škol, pro I. stupeň základních
a speciálních škol. Logico Piccolo se skládá
z rámečku a různých tematických souborů,
každý soubor obsahuje 16 karet a každá karta
10 úkolů označených barevnými puntíky. S výukovými kartami se dítě naučí koncentraci, pozornosti a trpělivosti. Správnost vypracování si
samo zkontroluje otočením karty. S „chytrou“
pomůckou mohou děti procvičit nejrůznější
školní předměty včetně cizích jazyků, ale také
si procvičí a upevní zrakové vnímání, logické
myšlení, prostorovou orientaci a představivost.
Zpestřete dětem domácí výuku, půjčte dětem
Logico Piccolo! 

Knihovna a ti nejmenší...
P

řed opatřeními, která opět donutila izolovat i ty nejmenší, jsem stihla s kocourem Mikešem
navštívit děti v místní družině, s dětmi z dětské skupinky upéct dort podle receptu pejska a kočičky a s prvňáky pod vedením paní učitelky Marešové vyrobit recyklovaný papír. Dětem se práce
s pravými papírenskými síty líbila a věřím, že někteří pokračovali ve výrobě v maminčině kuchyni.
Až se děti budou moc vrátit zpět do školy, budeme společně pokračovat na výrobě knihy v rámci
projektu „Knížka pro prvňáčka.“ 

Rodinná literární bojovka
P

řísná omezení již druhým rokem zasahují do programu projektu „Březen – měsíc čtenářů“.
V posledních letech jste byli zvyklí na pestrý program, který završovala „Noc s Andersenem“.

Letošní březen proběhl ve znamení „Rodinné literární bojovky“, bezkontaktně a na čerstvém vzduchu v katastru našeho města. Cílem hry bylo poznat na sedmi fotografiích známá vyšebrodská
místa, navštívit je a správně odpovědět na dané otázky. Za sedmi správnými odpověďmi se nacházela část citátu, který jste poskládali. Otázky byly rozděleny do kategorie dospělí a mládež, jejich
vítězové budou zveřejněni v květnovém čísle Zpravodaje. 
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Znáte velikonoční tradice?

2. Který den se pečou a jedí
jidáše?
a) škaredá středa
b) zelený čtvrtek
c) Velký pátek
3. O kterém velikonočním
dni se neslaví mše svatá?
a) modré pondělí
b) zelený čtvrtek
c) Velký pátek
4. Co je paškál?
a) voda, do které se v kostele
noří velikonoční svícen
b) svíce zapalovaná při velikonoční vigilii
c) pomlázka pletená z jiného
než vrbového proutí
5. Který den se během
Velikonoc zapalují ohně?
a) velikonoční pondělí
b) o velikonoční noci, tedy
ze soboty na neděli
c) během noci ze zeleného
čtvrtka na Velký pátek
6. Proč o Velikonocích nosí
vejce zajíček?
a) zajíc je symbolem lásky
a radosti, kterou přináší jaro
b) marketingový tah výrobců
čokolád
c) je to právě na jaře, kdy se
zajíci vydávají do blízkosti
lidských obydlí a hledají
potravu
7. Podle čeho se zelený čtvrtek jmenuje právě zelený?
a) odkazuje na jaro, kdy v přírodě vše klíčí a zelená
b) jde o odvozeninu převzatou z německého označení
c) jde o snahu zkvalitnit
stravování obyvatelstva
8. Co je líto?
a) věneček z květin
b) ozdobený jehličnan
c) druh velikonočního pečiva

9. Co je pamihod?
a) jiný název pro pomlázku
b) tradice házení syrových
vajec po kolednících, kteří
přijdou po poledni
c) slavnostní hostina na konci
jarního půstu
10. Jakou podobu měl první
velikonoční zajíček?
a) ze šlehaného cukrového
těsta
b) z čokoládového marcipánu
c) z chlebového těsta
11. Jaká je křesťanská
symbolika vejce?
a) plodnost
b) vzkříšení
c) zdraví
12. Z jakého slova vznikl
název pro malované vejce
„kraslice“?
a) kreslený
b) křesťanský
c) krásný
13. Jaký význam má řehtačka?
a) nahrazuje zvony
b) oznamuje příchod
koledníků
c) vítá jaro
14. Co je trojkrutec?
a) velký trojhranný svícen
b) pomlázka ze tří prutů
c) tradiční metoda pletení
velikonočního pečiva
15. Který z papežů odmítl
zavedené pořádky
a místo tradičního
mytí nohou věřících
ve Vatikánu omýval nohy
vězňům a handicapovaným?
a) Jan Pavel II.
b) Benedikt XVI.
c) František

SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ

Jakub Nesvadba

Helénské slunce básníka Machara mě ozářilo natolik, že za každým
rohem hledám antickou krásku. Zatím ale žádná nesnědla dva párky
s křenem, a tak hledám dál. Hledám i tady na Maltě, s děravým tričkem
a prázdnou kapsou. Podmínkou je, že jí to vadit nebude.
Již při výstupu z letadla jsem omráčen vlnou teplého vzduchu. Asiaty
jsem zatím nepotkal, jistě ale vyměnili roušky proti smogu za respirátory.
Je sobota, zítra neděle a já mám dost času. Zpříjemní mi ho má ruská
spolubydlící. Zve mě do srdce Malty, historického města Mdiny. Já samozřejmě nemůžu odmítnout.
Zavítáme společně do tamější vyhlášené kavárny situované na hradbách
s krásným výhledem. Má společnice je velmi hovorná, ani v nejmenší ji
netrápí jazyková bariéra mezi námi. Sibiřskému dialektu nerozumím,
pokouším se alespoň odezírat ze rtů. Je tedy možné, že ne vždy jsem
si správně vyložil smysl slov. A i když možná někdy mluvili jsme stejnou
řečí, dnes její slova jsou mi spíše cizí. „Máš přítelkyni?“ možná se mě ptá.
„Nemám,“ odpovídám. „A jakou bys chtěl? Chytrou, nebo hloupou? „Asi
radši chytrou.“ Má odpověď ji zarazila a kus věhlasného dortíku vylítl
z jejích úst na cimbuří starobylého města. „Chytré ženy jsou nebezpečné,“ povídá mi, „lepší jsou hloupé.“ Nic jsem neříkal a ona koukala někam
mimo mě, někam do prázdna, „do blba“, jak se říká, jako by přemýšlela.
Pak pokývala hlavou, asi přesvědčila sama sebe, vyhrála vnitřní dialog
se svým druhým já. Tady vstupujeme na tenký led. Juan Ramón Jimenéz
tvrdil: „Já nejsem já, já jsem ten, kdo jde vedle mě, aniž bych ho já viděl.“
Kdo tedy přesvědčil koho, a s jakým „já“ já vlastně seděl v kavárně si nejsem jistý. Jsou-li si „Já“ mé spolubydlící alespoň v něčem podobné, mohl
to být dialog hodný zveřejnění a je tedy škoda, že ho vedla jen vnitřně.
K závěru se její „já“ dobralo a ona povídá: „Ano, ženy by měly být hloupé.
Tak je to správně.“ Je to bezesporu velmi sporná myšlenka, sporům já se
rád vyhýbám, a tak jsem se vyhnul i tomuto.
Z kavárny jsem ji následoval na místní nádvoří, kde mě ujišťovala, že je
z něho vidět nádherný západ slunce. Nic jsem nenamítal, vzorně ji následoval. Bylo takové vedro, že i místní slavíci utichli a stáli ve frontě na zmrzlinu, a já si přál lehnout si do stínu pod fíky…

Řešení:
1)b 2)a 3)c 4)b 5)b 6)c 7)b
8)b 9)a 10)c 11)a 12)c 13)a
14)a 15)c

1. Jak se stanoví datum
Velikonoc?
a) velikonoční neděle nastává
třetí týden p prvním jarním
úplňku
b) velikonoční neděle nastává
po prvním jarním úplňku,
který následuje po rovnodennosti
c) 14 dní po rovnodennosti

Hledá se
vyšebrodský
Čapek

„Jsme tu, dívej!“ Ruska plná elánu nadšeně poskakuje, tleská a vedru
navzdory tančí kozáčka. Slunce zapadlo a výhled byl lehce zakryt střechou strážní věže. To jí rozladilo. „Hezké,“ řekl jsem jí, ale ona se netvářila
spokojeně. „Když jsem tu byla minule, vypadalo to mnohem líp. A slunce
zapadalo támhle!“ Ukázala na sever. „Ono se to mění, každý den je to
jinak.“ Vysvětluji jí. Spokojeně se usmála a vykročili jsme směrem k autobusu, který nás dovezl do našeho apartmánu. Zítra nás čeká nedaleký ostrov Gozo, hezčí mladší sestra Malty, jak je výstižně psáno v brožurkách.
Tak schválně, kde asi tam slunce zapadá? 
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Pohled (do) minulosti

A

ž na historické prostory cisterciáckého kláštera nemáme
zachovaných mnoho snímků z interiérů vyšebrodských
domů. Pokud jsme si v minulém měsíci psali o hotelu Šumava (Vyšší Brod čp. 47, majitel Jiří Franc), pak se ještě můžeme
podívat na dvě fotografie pořízené mezi lety 1934–1938.
Je na nich zachycena výzdoba sálu hotelu Šumava, kterou
tvoří řada mysliveckých trofejí. Při podrobnějším prozkoumání fotografií lze spatřit nejen paroží jelenů a řady srnců,
ale také vycpané tetřevy a káně. Vše bohatě doplňují girlandy a věnce ze smrkového chvojí. Na pár místech je použito
i větví se smrkovými šiškami. Uprostřed sálu je zavěšený
rozložitý parohový lustr, který má nejméně šestnáct voskových svic. Zcela nepochybně se jednalo o výzdobu na myslivecký ples, případně Hubertskou zábavu, která by se slavila kolem 3. listopadu, kdy se svátek sv. Huberta připomíná.
Girlandy a věnce z chvojí se také používaly ke zdobení domů při různých slavnostech. Takto ozdobené domy vidíme
na dvou dalších snímcích. Zachyceno je na nich prostranství na horním konci náměstí, a to od hotelu Šumava čp. 47
až po dům čp. 45. Na druhém snímku uprostřed dole je velmi dobře patrný znak spolku Deutsche Böhmerwaldbund
a tak se dá usuzovat, že šlo o slavnost právě tohoto spolku. Deutsche Böhmerwaldbund byl založený v roce 1884
za účelem podpory německého živlu na Šumavě. Kdy byl
snímek pořízený bohužel nevím, ale vzhledem k charakteru
slavnosti se mohlo jednat o oslavu 50. výročí založení tohoto spolku, které by připadalo na rok 1934.
Oběma snímkům dominuje výrazná budova s věžičkou.
Jedná se o objekt někdejšího městského chudobince – špitálu. Připomínán je v roce 1549 jako „nový špitál“ a jednalo
se o jistý druh sociálního zařízení města, kam byli přijímáni
přestárlí, zchudlí a nebo jinak sociálně potřební občané.
Kromě možnosti ubytování zde dostávali na obecní náklady
stravu a ošacení. Za to byli nuceni dle svých možností vykonávat veřejné práce pro obec. Na snímku je dobře patrný
kamenný gotický portál vstupních dveří i nová eternitová
krytina na části střechy. Vzhledem k tomu, že eternitové
šablony byly mnohem lehčí než pálená taška, byly v období
první republiky velmi používány jako náhrada za původní
šindel. Výhodou bylo, že se nemusel v takových případech
zesilovat krov střechy. Tato pozdně gotická památka byla
zbořena i se sousedním domem vlevo v roce 1964. Na jejich
místě je dnes postaven dům čp. 381 – R plus R market (majitel SJM Reichensdörfer Petr a Reichensdörferová Anna). 

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

Přichází jaro, končí období
vegetačního klidu a les ožívá.

Duben
– měsíc lesů
K

alendářní měsíc duben se již tradičně může
pyšnit zdobným přívlastkem „Měsíc lesů.“
Proč právě duben je měsícem lesů? Zima
ustoupila, začalo jaro, příroda se probouzí
z dlouhého zimního spánku. Lesáci pečující
o naše lesy mají v tomto období nejvíce práce,
aby v půdě zachycená jarní vláha byla optimálně využita pro jarní výsadbu a ujmutí sazenic lesních dřevin. Příroda je natolik mocná,
že by sice tuto náročnou činnost zvládla hravě sama, člověk ji však usměrňuje výsadbou
vhodných druhů dřevin na odpovídající místa.

Lesníci v tomto čase obnovují holiny vzniklé těžbou v předchozích obdobích. V posledních letech jde o těžbu kalamitních
stromů, které neodolaly suchu a kůrovci.
Sazenice se pěstují ve speciálních lesních
školkách, odkud se rozváží na lesní paseky.
Jaký druh dřeviny patří na kterou paseku,
určí lesník podle půdních a klimatických
podmínek každého stanoviště. Toto rozhodnutí je vždy výsledkem kvalifikovaného
posouzení, ne náhody.

Lesy se v naší republice rozkládají asi na 1/3
rozlohy. Les, jako uzavřené společenství živých organismů, je velmi citlivý na prostředí,
které jej obklopuje. S přírodními anomáliemi
se dokáže vyrovnat sám, na zásahy člověka
do životního a přírodního prostředí, zejména
vypouštění chemických látek do ovzduší, reaguje les jednoznačně – umírá. A po něm může
přijít na řadu třeba i člověk… 

V naší oblasti, tady na Vyšebrodsku a v okolí, jsou nejvhodnější podmínky pro růst
jehličnatých stromů smrku a jedle, v nižších polohách pak borovice. Je to dáno
vyšší nadmořskou výškou i úhrnem srážek
a typem půdy. Z listnatých dřevin se u nás
daří buku a javoru. K těmto základním dřevinám ale lesníci přidávají i jiné, například
lípu, třešeň, dub, olši a další, aby byl les
druhově pestřejší a tím i odolnější. Tyto přimíšené dřeviny nazýváme meliorační, protože je jejich hlavní funkcí zlepšit stabilitu
celého lesního porostu.
Naše „zpestření jídelníčku“ vítají na pasekách zajíci, zvěř srnčí a jelení, takže je nutné
stromky chránit. O tom jsme se už zmínili
v únorovém článku. Stromky tedy vysazujeme a rovnou také stavíme oplocenky
a oplůtky. Lesníci se musí rozhodnout, jak
budou vypadat, podle toho, před jakou
zvěří mají chránit. Tam, kde bývá hodně
zajíců, se zpevní její spodní část, kde se vyskytují jeleni, udělá se oplocenka vyšší než
v místech, kde potkáte jen zvěř srnčí.
S příchodem teplejších dnů zahájí svou aktivitu i hmyz, pro les nejnepříjemnější lýkožrout. A pokud je teplý duben, už po svatém Jiřím nalézáme v lese nově napadené
stromy. Jak praví pranostika: „Na svatého
Jiří vylézají hadi a štíři“... Pečlivé a důsledné vyhledání a zpracování čerstvě napadených stromů spolu se zpracováním všech
polomů je základ zdravého a odolného
budoucího lesa s minimálním výskytem
kůrovce.

Odbor životního prostředí
MěÚ Vyšší Brod


jeden z poslů jara, Lýkovec jedovatý.

Bc. Anna Chržová
Ing. Radek Kordač
Lesní správa Vyšší Brod
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Město sází
stromy za nové
občánky
V

loňském roce založilo město tradici sázení stromů za nové občánky. Na podzim
vysadilo 20 stromů za děti narozené v roce 2019 podél křížové cesty na poutní místo
Maria Rast. V letošním roce bude pokračovat. V dubnu vysadí na stejném místě dalších 22 stromů, tentokrát za nové občánky
narozené v roce 2020. Znovu to budou lípy
srdčité. Rádi bychom opět umožnili rodičům
dětí osobně si stromy vysadit. Všichni budou
jednotlivě osloveni a informování o průběhu
sázení i v návaznosti na platná protiepidemická opatření. 
Jan Straka

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak
začít a na co si dát při výsadbě pozor.

J

eště před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň
plánujete starat. Představit si, jaký bude strom
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí.
Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy,
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny
a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet
byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky,
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se v podmínkách České republiky velmi dobře
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to,
aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5
metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit
souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje
peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu

sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se
strom přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá. 
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Naší prioritou je zajištění
čerstvosti potravin
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Již více než 75 let
Chladicí zařízení a technika,
kterou ve firmě HAUSER
s pečlivostí vyrábíme, přispívá
k tomu, abychom si mohli denně
vychutnávat čerstvé produkty.
Využíváme moderní technologie, kvalitní materiály a důraz
klademe i na promyšlený design.
Potraviny, které si odnášíte
do svého domova, si tak zachovávají původní kvalitu a chuť.
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Naši milí čtenáři,
všem vám ze srdce přejeme požehnané velikonoční svátky.
Historie se nám opakuje a tak vám aspoň opět poskytneme
proutky na pomlázku, kterou budete opět trávit jen v rodinném kruhu.
Nenechme, aby se tato doba podepsala na dodržování tradic.
Pokud si chcete uplést pomlázku,
proutky si můžete volně rozebrat v pátek 2. 4. 2021
mezi 9 a 17 hod. ze sudu před Městským úřadem. 
Vaše redakční rada

Řádková inzerce
• TDDM České Budějovice hledá
pro svou táborovou základnu
v Přední Výtoni správce pro předávání turnusů a drobnou údržbu. Jedná se práci na DPP (DPČ).
Veškeré podrobnější informace
dodá Hana Korčáková,
tel. 724 094 869,
mail. korcak.hana@gmail.com

Do společnosti Lesostavby Třeboň a.s.

HLEDÁME STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
Náplň práce:
stavební, přidavačské a drobné zednické práce
(dopravní a vodohospodářské stavby);
Požadavky:
praxe ve stavebním oboru výhodou, ŘP skup. B výhodou,
fyzická zdatnost, chuť pracovat;
Nabízíme:
dobré plat.podmínky + příplatky, 25 dní dovolené,
jednosměnný provoz od PO – PÁ;
Bydliště ideálně Kaplice, Vyšší Brod a okolí.
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• Koupím garáž v Kaplické ulici.
Tel.: 602 885 685.
•
Zubní ordinace MUDr. Žák
Alexandr s. r. o. hledáme pracovníka na sekání trávy, odklízení sněhu a jiné drobné práce, vhodné pro důchodce. Více
info na tel. 737 111 524, email:
alexandrzak@centrum.cz

PŘIJMEME ŘIDIČE
DOMÍCHÁVAČE BETONU
– nákladní doprava nad 7,5 t
– platný profesní průkaz řidiče nutný
– pracoviště frymburk, k dojíždění služební vůz
– čistý měsíční příjem dle výkonu 20 – 32.000 Kč
– 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

Zašlete

23.02.2021 18:54:44

–

Vyhodnotíme

–

Hlasujete

–

Realizujeme

Děkujeme vám za dosavadní aktivitu v rámci projektu Vyšák společně!
Budete
Jak
na to?to vy, kdo nyní rozhodne, které návrhy jsou pro město nejlepší!
Své
zlepšení veřejného prostoru můžete podávat od 22. února do 31. března
Conávrhy
budenadál?
skrze elektronický formulář na www.vysakspolecne.cz a nebo na Městském Úřadě.

Od 1.
4. – dál?
20. 4. 2021 – proběhne kontrola realizovatelnosti zaslaných nápadů dle veřejných pravidel
Co
bude
participativního rozpočtu a případně bude ještě čas na doplnění projektů.

Kontrola

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

Od 21. 4. – 12. 5. 2021 – budete moci hlasovat o tom, které projekty se budou realizovat.

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

