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Příměstský tábor ve Vyšším Brodě 2021
Termín:
19. 7. – 23. 7. 2021
Čas: 7 – 17 hod.
Určeno pro děti od ukončené
1. třídy do ukončené 7. třídy ZŠ

Místo: Klub pod kinem

Výběr z programu:
→ Prohlídka kláštera a poštovního
muzea → Malování kamenů
→ Sjíždění Vltavy → Stavění voru
a povídání o historii vorařství
→ Prohlídka historických tisků
→ Šipkovaná v lese
→ Jachtařská škola... a další

Přihlášku a podrobné
informace získáte v Infocentru.
Tel.: 724 386 266.

 Letní tábory

Nabídka na str. 24
Příměstský tábor je realizován z projektu
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY MAS ROZKVĚT II
podpořeného z výzvy MAS Rozkvět z OPZ:
Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity IV.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Cena:
1.000 Kč

Jarní kabátek DPS
Z
Naši milí čtenáři,
je tu čas rozvolňování
a doba pro optimistické vyhlídky na léto.
Čekají nás dovolené,
stále patrně budeme
častěji navštěvovat
krásy České republiky a také nás čeká
konečně nějaká KULTURA. Odbor kultury
připravil zážitky nabité léto. Sezonu
odstartuje Felix Slováček a F Quintetem,
nebude chybět jeho dcera Anna Julie!
Dále můžete přijít na koncert kapely
Mňága a žďorp nebo si užít báječný večer
ve společnosti Ester Kočičkové a Vojtaana
Tentokrát nepůjde jen o hudbu, ale zejména o stand-up. V předvečer Svatobartolomějské pouti bude tradiční divadelní
představení, kde Míša Dolinová a Sandra
Pagodová vystoupí v rolích excentrických
kuchařek a sekundovat jim bude Ladislav
Ondřej, známý jako Jakub Mázl z Ordinace
v růžové zahradě. Chystá se jedno velké
hudební překvapení, ale to nebudu zatím
prozrazovat. J
Užívejte sluníčka
a mějte dobrou náladu! 
dk
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ačali jsme venkovní výzdobou truhlíků,
a dále jsme velikonočně vyzdobili místní
klubovnu a vestibul. Celkově jsme dodali jarní
atmosféru celé budově. Do velikonoční výzdoby se zapojili i samotní senioři. Vyrobili krásné
zápichy do květináčů a další pěkné dekorační
prvky, za což jim patří velké poděkování. Nicméně doufáme, že již bude vše jednodušší

a celková situace nám umožní pravidelně pořádat aktivizační činnosti a setkávat se opět
v klubovně v DPS a v Klubu pod kinem. Moc
se na všechny těšíme a plánujeme například
pečení buřtů nebo poohlédnutí se a zavzpomínaní na mládí našich seniorů. Za odbor sociálních věcí ve Vyšším Brodě přejeme krásné
jaro a velký úsměv na tváři. 
lk

OZNÁMENÍ
Městský úřad Vyšší Brod zajistil
na sobotu 29. 5. 2021 přistavení kontejnerů
na odpad velkoobjemový a odpad nebezpečný.
Na určeném stanovišti budou po dobu 1 hodiny umístěny
2 kontejnery.
Odpad bude ukládán za přítomnosti pracovníků
firmy FCC České Budějovice, s.r.o.
Kontejnery budou postupně dle harmonogramu převáženy
na jednotlivá sběrná místa.

Oznámení

Městský úřad Vyšší Brod zajistil

Do kontejneru na

na sobotu 29. 5. 2021 přistavení kontejnerů na odpad velkoobjemový a odpad nebezpečný.
Na určeném stanovišti
budou po dobu 1 hodiny
umístěny 2 kontejnery.
VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
UKLÁDAT:
Odpad bude ukládán za přítomnosti pracovníků firmy FCC České Budějovice, s.r.o.
běžný komunální odpad, bioodpad, popel, elektroodpad,
Kontejnery budou postupně dle harmonogramu převáženy na jednotlivá sběrná místa.

NELZE

stavební suť, shrabky apod.

Do kontejneru na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NELZE UKLÁDAT:
běžný komunální
odpad, bioodpad,
popel, elektroodpad,
stavební suť,
shrabky apod.
Do kontejneru
na NEBEZPEČNÝ
ODPAD
UKLÁDAT:

LZE

autobaterie,
zářivková
tělesa,
oleje,
barvy azářivková
další drobný
Do kontejneru
na NEBEZPEČNÝ
ODPAD LZE
UKLÁDAT:
autobaterie,
tělesa, oleje,
barvy a další drobný chemický odpad.
chemický odpad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vyšší Brod
Dřevařská - u bývalé kotelny
Pohraniční stráže - před č.p. 313
Náměstí - u fary
5. května – u bývalého Monte
5. května – parkoviště u lávky
Okolí – místní části
Studánky - náves
Těchoraz - u truhlárny
Kyselov
Lachovice - náves
Hrudkov – u bývalé prodejny

Harmonogram
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00
10:15 – 11:15
10:15 – 11:15
11:30 – 12:30
11:30 – 12:30
12:45 – 13:45
12:45 – 13:45
14:15 – 15:15
14:15 – 15:15

Základní umělecká škola informuje
S

radostí oznamujeme, že od 12. 4. vyučujeme opět prezenčně zatím s omezením jeden vyučující na jednoho žáka. Individuální výuka je možná i v Akademii umění a kultury. Na povolení
skupinové výuky se těšíme.
Tradiční jarní koncerty - výsledek naší společné online práce se žáky - jsme tentokrát realizovali
z domácích nahrávek žáků, moc děkujeme za spolupráci a podporu rodičů. Můžete shlédnout
přes odkazy, které naleznete níže, nebo na www.zuskaplice.cz 

Konečně společně
– alespoň částečně
O

d pondělí 12. dubna se po dlouhé době opět vrátily některé děti do mateřské
školky a také žáci 1. stupně. Ti chodí do školy
střídavě – jeden týden prvňáci a páťáci, další
týden druhá, třetí a čtvrtá třída.
Od 19. 4. jsou také možné i skupinové konzultace pro žáky 2. stupně, kteří potřebují osobní
pomoc pedagoga se zvládnutím učiva.

Přijímací talentové zkoušky
Vzhledem k nepředvídatelnosti situace a hygienických opatření nevíme, zda proběhnou tradiční
talentové průzkumy v mateřských školách. V případě, že máte zájem o studium vašeho dítěte
v ZUŠ ve školním roce 2021/22, určitě přijďte k talentovým průzkumům do školy. Více informací
naleznete na stránkách školy.
Srdečně zveme všechny zájemce o studium v ZUŠ od září 2020 (obory: hudební
a výtvarný) na talentové zkoušky dne:
18. 5. 2021 – hudební obor v budově
Míru 201, výtvarný obor v budově Míru
194.
Rezervujte si, prosím, termín a vyplňte předem elektronickou přihlášku na webových
stránkách školy – odkazy níže:
http://zuskaplice.cz/prijimani_zaku.
html

Pro všechny je novinkou povinné testování
dvakrát týdně. V souladu s pokyny ministerstva školství jsme nastavili systém pro školku
i školu. Ve školce se zapojují rodiče, kteří ráno
děti přivádějí, školáci to většinou dobře zvládají sami. V pondělí a ve čtvrtek si každý žák
provede výtěr z nosních dírek a dál postupuje podle pokynů pracovníků školy. Pokud je
potřeba pomoc nebo osobní podpora, rodiče
mohou být přítomni. Především malí školáci se
už při druhém testování tvářili důležitě a zkušeně, věděli, že je nic nebolelo a že si poradí.
Někteří byli zklamaní, že se netestují denně.
Stejně tak jsou testováni i všichni pracovníci
školy.
Pouze při osobních konzultacích jednoho žáka s jedním pedagogem není testování dětí
povinné.
Zatím (do 20. 4.) se u nikoho neukázal pozitivní výsledek. Pokud by k tomu došlo, ihned
kontaktujeme rodiče a ti se obrátí na dětského
lékaře. Podle sdělení paní doktorky Novákové
je možné PCR test absolvovat u ní a jedná se
o tzv. „žvýkací“ testy, které jsou pro děti příjemnější než odběr z nosohltanu.
Doufáme, že co nejdřív budou moci přijít
i starší žáci. Všichni už to potřebujeme – děti,
rodiče i učitelé. 
Vanda Kotálová
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Buďte odpovědní!
Město v současné době řeší narůstající problém s exkrementy v centru města, kde majitelé ne vždy po svých pejscích uklízejí. Dochází
k ničení zeleně a též nepříjemným situacím
při šlápnutí do hromádky. Zaznamenali jsme
i zvýšené množství stížností na toto téma.
Při zjištění znečištění může být městskou policií uložena majiteli psa pokuta až do výše
10.000 Kč.
Parkovací automaty a parkování
V centru města se průběžně provádí obměna
parkovacích automatů za nové. První automaty zde byly instalovány již v roce 1996.
Problémem je parkování na sídlišti, které dlouhodobě kapacitně nestačí, proto radnice hledá
řešení. Možností se jeví systém rezidentních
karet.
Čtyřnozí mazlíčci
Čipování psů je zákonnou povinností majitele
psa od 1. 1. 2020. Čipování zajišťuje Váš veterinární lékař a registraci do systému provádí
sám majitel. Je to velmi důležitý krok, protože
usnadňuje hledání majitele zaběhlého mazlíčka v některé z databází. Výhledově je plánováno spuštění centrálního registru psů.

MP řeží průběžně časté porušování parkování u zdravotního střediska. Zde pak nezbývá
místo pro pacienty, pro které je parkoviště
vyhrazeno.

Kamerový systém
Momentálně je město Vyšší Brod monitorováno 7 kamerami, které jsou instalovány
na nejfrekventovanějších místech. Stále probíhá kontrola, obnova a rozšiřování systému.
V roce 2020 se tak stalo na parkovišti pod
klášterem a v prostoru od parkoviště u penzionu Inge až k vlakovému nádraží. Kamery jsou
účinným nástrojem při odhalování přestupků
a trestné činnosti.
Upozorňujeme na zákonnou povinnost nošení ochrany obličeje (respirátorů) na veřejnosti dle platných epidemiologických pravidel.
Doposud jsme hříšníkům pouze domlouvali,
ale hrozí, že začneme ukládat příslušné sankce.
Vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných
v našem městě, buďte odpovědní! 
str. R. Kozel

Parkovací karty
MP pro rok 2021 vystavila přes 360 parkovacích karet. Jedná se o mírné navýšení stavu
proti předchozím rokům.

Sbor dobrovolných hasičů oznamuje:

JARNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU A ELEKTROODPADU
Sobota 15. 5. 2021 od 8:00 hod.
Máte-li doma staré železo,
kterého se chcete zbavit,
vyneste je před dům.
Za spolupráci děkuje SDH Vyšší Brod.
Sběr proběhne, pokud to epidemiologická opatření dovolí.
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Soubor usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva města Vyšší Brod ze dne 23. 3. 2021
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu pí Heike Voráčkovou
a p. Tomáše Jaroše a zapisovatelku pí Alenu
Krobovou.
Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Jaroš, Čížek, Hanzlíček
PROT: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.2.1,2021.19.2.2,
2021.19.2.3,2021.19.2.4.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
rozšíření programu jednání ZM dne 23. 3. 2021
o bod číslo 10
II. schvaluje
rozšíření programu jednání ZM dne 23. 3. 2021
o bod číslo 11
III. schvaluje
rozšíření programu jednání ZM dne 23. 3. 2021
o bod číslo 12
IV. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM dne
23. 3. 2021
Hlasování o zařazení bodu č. 10:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Jaroš, Čížek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o zařazení bodu č. 11:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková,Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc,
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Čížek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Jaroš NEHLASOVAL: 0
Hlasování o zařazení bodu č. 12
PRO: Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Zálešák, Kulík
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Jaroš, Čížek, Hanzlíček
PROT: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM
ze dne 23. 2. 2021 a RM ze dne 3. 3. 2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 23. 2. 2021 a RM
ze dne 3. 3. 2021.
K bodu č. 4 Dodatek č. 3 k jednacímu
řádu ZM
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.4.1.:
zastupitelstvo města
vydává
dodatek č. 3 jednacího řádu zastupitelstva
města Vyšší Brod.
Hlasování schválení dodatku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc,
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Rozpočtové opatření č.1/2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021, úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o 839 878,20 Kč
zvýšení výdajů o 1 798 884,00 Kč a financování
o 959 005,80 Kč
Hlasování o schválení RO 01/2021:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková
ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš, Čížek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Odpisový plán města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
odpisový plán dlouhodobého nehmotného
a dlouhodobého hmotného majetku města
Vyšší Brod na rok 2021 ve výši 8 668 941, Kč
Hlasování o schválení odpisového plánu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Jaroš, Čížek, Hanzlíček
PROT: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Smlouva o dílo na přístavbu
MŠ Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření Smlouvu o dílo na „Přístavbu MŠ Vyšší
Brod“ mezi městem Vyšší Brod a zhotovitelem
společnosti PRADAS spol. s.r.o., České Budějovice, IČ: 60826053 za cenu 10 004 604,28 Kč.

Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Investiční záměr a podání žádosti o dotaci na výstavbu bytového domu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
investiční záměr – výstavbu bytového domu
Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže a podání
žádosti o dotaci do výzvy: Ministerstva financí
ČR – podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury.
Hlasování o investičním záměru:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Regenerace Městské památkové
zóny Vyšší Brod 2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.9.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
výši kvóty státní finanční podpory v Programu
v roce 2021 pro městskou památkovou zónu
Vyšší Brod ve výši 1.355.000, Kč
II. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.355.000 Kč
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
pro rok 2021
III. schvaluje
použití státní finanční podpory MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2021
na jednu akci obnovy, a to: II. etapa opravy
ohradní zdi hřbitova - I. etapa na p. p. č. 262/1
a p. p. č. 264, k. ú. Vyšší Brod, pro kulturní památku: kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem,
r. č. památky 45948/3-1488
Hlasování o dotaci:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Jaroš, Čížek, Hanzlíček
PROT: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Žádost o prominutí nájmu
restaurace U kaple
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
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prominutí nájmu za objekt č. p. 38 Studánky
po dobu platnosti vládního nařízení omezujícího provoz restauračních zařízení.
Hlasování o prominutí:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Hanzlíček
PROT: 0
ZDRŽEL SE: Kulík
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Realizace stavby úprava vody
– doplnění membrán a přijetí dotace
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2021.19.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje

realizaci stavby „Vyšší Brod - úpravna vody, doplnění membrán“ a přijetí dotace na tuto stavbu od Ministerstva zemědělství z programu
MZe 129 300, Podprogram 129 302 – Podpora
výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu II.

sítí Zdravých měst za rok 2020
Vyšší Brod 23. 3. 2021
Dokument neobsahuje chráněné osobní
údaje. 

Hlasování o realizaci:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc,
PROTI: Ouředníková, Jarošová
ZDRŽEL SE: Jaroš, Čížek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0

Ing. Milan Zálešák
starosta
Bc. Jan Straka
místostarosta

K bodu č. 11 Spolupráce s MAS Rozkvět
a Národní sítí Zdravých měst
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
správu o spolupráci s MAS Rozkvět a Národní

Křížovou cestu zdobí alej za nové občánky města
Letos pokračovala tradice sázení stromů za nové občánky Vyššího Brodu.
Díky ní má 22 dětí svůj strom podél křížové cesty na poutní místo Maria Rast.
„S nápadem jsme začali v loňském roce. Chtěl
jsem, aby město nabídlo rodičům další možnost, jak přivítat přírůstek do rodiny. Navíc
díky tomu budou mít rodiče i děti ve městě
místo, ke kterému je bude vázat čistě osobní
vztah,“ uvádí k tradici místostarosta Jan Straka.
Město vysázelo celkem 22 lip srdčitých podél
vyšebrodské křížové cesty. Na výsadbu získalo dotaci od Nadace ČEZ ve výši víc jak 63
tisíc korun. „Jsem rád, že se podařilo získat
podporu, vloni jsme při prvním sázení hradili
vše z městského rozpočtu. Místo jsme vybrali
společně s odborem životního prostředí záměrně. Alej podtrhne charakter křížové cesty
jako významného krajinného prvku,“ dodává
Straka. 
redakce
Foto: Jan Straka

Vyšší Brod

#sazibudoucnost
Sázení stromů za nové
občánky
KDY: pátek 16. 4. 2021
KDE: Vyšší Brod
město Vyšší Brod

město Vyšší Brod
#sazibudoucnost
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www.sazimebudoucnost.cz

Informace
z úřadu

D

alší místo na sběr kuchyňských olejů a tuků.

Pro sběr kuchyňských olejů a tuků budeme
umisťovat další nádobu. Ke třem stávajícím
popelnicím ve Vyšším Brodě přibude nová popelnice ve Studánkách. Označená popelnice
bude umístěna vedle kontejnerů na separovaný odpad. Do popelnice je možné ukládat
použitý olej a tuk z domácností. Použitý olej či
tuk včetně sádla je třeba slévat do plastových
nádob a ty uzavřené odkládat do popelnice.
Do popelnice se odkládá olej a tuk vždy v láhvi
pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!

Použitý olej a tuk lze nejenom využít jako
druhotnou surovinu, ale hlavně již nebude důvod, aby končil v kuchyňských dřezech a tím
následně způsoboval problémy v čistírnách
odpadních vod. O tom, co kromě tuků nepatří do kanalizace, se v tomto vydání zpravodaje dozvíte v článku od zástupce společnosti
ČEVAK, a.s.
Budeme moc rádi, když se nám společně podaří udělat další krok k ochraně životní prostředí. 
Vladimíra Račáková
tajemnice MěÚ

Než to spláchneš do odpadu, popřemýšlej o dopadu
Z

bytky potravin, tuky a jedlé oleje, vlhčené ubrousky, kosmetické tyčinky a další hygienické potřeby
způsobují problémy v kanalizační síti a na čistírnách
odpadních vod. Tyto předměty také často poškozují
a ucpávají kanalizační čerpadla a mohou způsobit
velké nepříjemnosti i na domovních přípojkách.
Jednorázové kuchyňské utěrky, vlhčené dětské a úklidové ubrousky totiž nejsou (na rozdíl od toaletního
papíru) rozpustné ve vodě, a proto mohou kanalizační potrubí velmi snadno ucpat. V domácnostech pak
při jejich splachování hrozí zanesení odpadu nebo
domovní kanalizační přípojky. Pokud se tyto předměty dostanou až na čistírnu odpadních vod, zachytí se
na česlích a jejich likvidace je velmi náročná.
Hygienické prostředky z domácností, mezi něž patří
kromě vlhčených ubrousků, vatových tyčinek, také
například dětské pleny, patří do popelnic na komunální odpad.
Podobné problémy ve veřejné kanalizaci způsobují také použité tuky a oleje nebo zbytky potravin.
Ty jsou navíc vítanou lahůdkou pro potkany, kteří se
i díky takovému chování rychle množí. Upotřebené
tuky a oleje je nutné uzavřít do vhodné nádoby, nejlépe do PET lahve, vyhodit do speciálního kontejneru
na tuky nebo odvézt do sběrného dvora, který zařídí
jejich odbornou likvidaci.
Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně
k odvádění odpadních vod, případně vod srážkových, tedy vod mírně znečištěných během běžné
denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní nebo
mytí nádobí. Každý, kdo vypouští odpadní vody
do veřejné kanalizace musí mít s vlastníkem, respektive s provozovatelem veřejné kanalizace, uzavřenou
smlouvu o odvádění odpadních vod a je povinen její
podmínky dodržovat. V opačném případě mu hrozí
pokuta do výše 100.000 Kč.
Na předměty a látky, které by neměly končit v toaletních mísách a dřezech, upozorňuje společnost
ČEVAK a.s. pomocí vzdělávacího projektu DOODPADU. Na webových stránkách www.doodpadu.cz najdou zájemci konkrétní případy i rady, jak s takovým
odpadem správně naložit. 

www.doodpadu.cz
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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.
„Šachový stolek do parku“

vysak_spolecne.indd 6

Navrhuji umístit do parku šachový stolek a dvě křesílka pro zpestření atraktivity toho
centrálního prostoru. Městský park potřebuje dlouhodobě vhodným doplněním mobiliáře a
23.02.2021
péčí o zeleň podpořit, jako důležitý společenský centrální prostor pro setkávání
občanů. Od18:54:44
projektu si slibuji další zvýšení atraktivity tohoto veřejného prostoru.
Koupit od některého z výrobců venkovní šachový stolek a pohodlná křesílka a umístit je do
zvoleného prostoru na stálo (variantně lze koupi dostatečně stabilní samostojné prvky, které
mohou v rámci roku měnit i své místo.

Děkujeme vám za vaše nápady!

Navrhovaný rozpočet je 31 000,- Kč a měl by stačit na nákup prvků od několika výrobců.
Jejich případné zabudování je pak otázkou zvolené varianty a lze jej udělat v rámci vlastních
sil (možno i formou občanského setkání).

Umístění: do parku (kamkoliv, nebo variantně do prostoru velkoformátové mapy 48.6154981N, 14.3120742E)

Nyní jste to vy, kdo rozhodne, které projekty jsou nejlepší a mají se realizovat.
Možné varianty:

https://www.streetpark.eu/cs/vyrobek/stoly-a-piknikove-sety-mat/

Hlasujte na www.vysakspolecne.cz
až do 12. 5. 2021. Jeden projekt může
být maximálně za 200 tis. Kč, minimálně dva se tedy budou realizovat.
Projekty jsou k nahlédnutí také ve vestibulu
vyšebrodského kina. Pokud si nebude vědět
rady s hlasování, pomohou vám v informačním centru města (stačí mít s sebou svůj mobilní telefon a své tel. číslo).
V rámci participativního rozpočtu vybíráte
z těchto 11 projektů:

Dětské hřiště – Horní ulice
Návrh na realizaci malého dětského hřiště se
2-3 prvky, dále lavičky, pískoviště, plot.
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Mobiliář u jezu
Návrh na pořízení nového mobiliáře na plochu
pro sport a rekreaci – zlepšení prostředí pro
odpočívající a koupající se veřejnost (parková
lavička, kolostav, koš na tříděný odpad, koš
na psí exkrementy).

Šachový stolek – náměstí
Návrh umístit do parku šachový stolek a dvě
1
křesílka pro zpestření atraktivity toho centrálního prostoru.

Servisní cyklostanice pro veřejnost
Stanice obsahuje integrovanou hustilku a základní nářadí umožňující běžné opravy kola,
ale také třeba dětských kočárků, nebo dětských koloběžek.

Trvalkový záhon
Cílem je zvýšit estetickou hodnotu odpočinkového místa u kašny, které tak bude lákat k dalšímu zastavení místních občanů i návštěvníků
města.

Tělocvična
Zatemnění oken velké tělocvičny bannery propagující sportovce z Vyššího Brodu.

Veřejné pítko
Tento projekt ocení převážně lidé, kteří se
z Vyššího Brodu vydávají na výlety do okolí,
turisté, cyklisté, ale i místní obyvatelé, kteří
v létě tráví volný čas v parku na náměstí.

Vzpomínka na voroplavbu
V místě bývalého vaziště (vedle dnešního parkoviště) by se postavila replika jedné vorové
tabule. Tabule bude cca 10 m dlouhá a bude
mít kompletní osazení vrátenským a pacholčím veslemvepředu a veslem „ve slabejch“ vzadu. U vorové tabule bude umístěna informační
tabule s texty a fotodokumentací voroplavbě.

Workoutové hřiště u jezu
Workoutové hřiště na rekreační ploše u jezu.
Venkovní posilovací prvky + terénní úpravy
a gumový povrch.

Zázemí nejen pro otužilce
Návrh instalovat lavičky a stolek pro posezení
a občerstvení. Vybudovat zázemí pro plavce
– převlékárna na vysokých stojnách na rekreační ploše jezu.

Prvky pro děti nad fotbalovým hřištěm
Dětské hřiště s 1 prvkem (prolézačka, skluzavka), pískoviště, lavičky a oplocení umístěné
nad kabinami fotbalového hřiště. 

Divoké sny radní Voráčkové
Vážení spoluobčané,
ač jsme neměli v úmyslu cokoliv do Zpravodaje psát, tak dubnové číslo nás vyvedlo z omylu
a reagovat zkrátka musíme. Tentokrát na článek radní Voráčkové s titulkem „Kterak zastupitelé připravili město o 10 milionů…“
Jediné, s čím snad lze souhlasit je, že na předposledním zastupitelstvu dne 23. 2. 2021 zastupitelé skutečně nepodpořili navržené dvě
dotace na výstavbu bytového domu. Důvodem byl náš neměnný názor (podpořený peticí občanů města na umístění bytového domu), že zvolená lokalita není vhodná. Kdyby
naši koaliční partneři v době, kdy rozhodovali o umístění stavby, měli alespoň trošku
soudnosti a smyslu po spolupráci, tak by nám
včas svůj záměr sdělili a problému jsme mohli
(na základě společného dialogu) předejít.
Chtělo to jediné: vyvolat jednání.
To by ovšem starosta a spol. museli mít zájem.
Nicméně pohádka, kterou nás všechny radní Voráčková poctila, má docela jiné pokračování. Hned na dalším zastupitelstvu dne

23. 3. 2021 byl zařazen opět tentýž bod týkající se podání žádosti o dotace ze dvou
různých fondů. Prvním byla dotace na sociální bydlení a druhým na výstavbu obecních
bytů z MF.
Jaké však nastalo překvapení pro starostu,
radní Voráčkovou a spol., když je opoziční
zastupitel Dr. Hanzlíček spolu s veřejností
(R. Ouředníkem) informovali o tom, že není
možné dle dotačních pravidel MF žádat o obě
dotace současně. Poté si již osmičlenná koalice svorně a napodruhé odhlasovala podání
žádosti o dotaci (již správně z jednoho fondu).
Takže výplod radní Voráčkové, že 7 opozičních zastupitelů připravilo město o 10 mil. je
nesmysl. Naopak jsme to byli my, kdo pomohl
městu zachránit tuto dotaci. Pokud bychom
nechali koalici odhlasovat jejich původní,
špatně připravený návrh, peněz by se nedočkali tuplem.
Kdyby si radní Voráčková místo svých marných pokusů o pohádky raději přečetla pod-

mínky dotace a řádně se připravila na zastupitelstvo… (za těch bezmála 10.000 Kč/
měsíčně za své funkce by to bylo záslužnější).
A ještě jednu poznámku k výtce, že zastupitelstvo dne 23. 2. 2021 neodsouhlasilo distanční účast místostarosty, který byl toho času
v karanténě. Vysvětlení je jednoduché: Jednací řád to prostě neumožňoval. Starosta ani
nikdo z vedení města se totiž neobtěžoval
za celý rok trvání pandemie připravit dodatek
k jednacímu řádu, který by takovou účast zastupitele na schůzi ZM jasně upravoval.
A co závěrem? Nekoncepčnost projektu
výstavby bytového domu, který nám byl
předložen bez finanční analýzy v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém
horizontu, bez jakékoliv informace ohledně návratnosti vynaložených prostředků
ruku v ruce s nevhodně vybranou lokalitou, je tristní ukázka vedení našeho města.
Toto ale není pohádka, bohužel. 


Opoziční zastupitelé
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Ptáme se našich
zastupitelů
Máme za sebou víc jak 180 dní trvající nouzový stav a víc jak rok potýkání se
s pandemií nemoci COVID-19. Veškerá omezení přinesla spoustu negativ.
Je však něco, co byste považoval/a za pozitivní přínos současné doby?
Před „válkou virů“ začali epidemiologové varovat už před mnoha lety. Přesto jsme nebyli
schopni zabránit scénáři, podle kterého ztrácíme vůbec to nejcennější – lidské životy,
které kosí COVID-19. Zříc tuto katastrofu zažívá nyní asi většina lidí na celém světě pocity nejistoty a strachu z ohrožení zdraví a existence. Silná vlna frustrace a někdy i zlosti
pramení ze skutečnosti, že rozvinuté státy,
jejichž dalšímu rozmachu zdánlivě nestálo
nic v cestě, najednou ochromuje „banální“
virus. Během několika málo okamžiků jsme
byli nuceni uvědomit si, jak křehká je naše
existence. Vidíme, že se dostáváme na hranici svých možností; instituce, které garantují
existenci státu, se dostávají na hranici svých
možností.
V tom překotném vývoji se často ztrácím.
Sám se obávám, jaká budoucnost nás čeká,
a někdy si zoufám zmítán vztekem, když
mohu jen bezmocně přihlížet, jaké překážky
musí překonávat žáci, nebo když vidím, že
lidé nemohou chodit do práce... Kudy z toho
ven? Nechci, aby lidé říkali: „Je to v pořádku,
že se vztekáš!“ Chci, aby se dívali, odkud
ten vztek pochází. Když virus „proklepává“
všechny a všechno, nemohlo to být příznačnější, protože životní zkoušky skládáme často z krizových situací.

Virus nastavil zrcadlo odrážející realitu našeho bytí, v němž každý z nás nese svůj díl
odpovědnosti za současný stav světa (třeba
svým životním stylem). V tom nastaveném
zrcadle ale rozeznáváme snad zřetelněji než
dříve chování svoje i chování a myšlení druhých. Někteří mocní kázali vodu a pili víno.
Zklamali nás tak, že se jiní téměř zapomněli
a začali „kašlat“ na opatření proti koronaviru.
Tím „kašláním“ se infekční spirála roztáčela
ještě rychleji. Navzdory všem poklesům se
naopak někteří další snažili dopady pandemie zmírnit. I přes smrtelně vážnou situaci
jiní ovšem jejich snahu snižovali, aniž by byli
schopni nabídnout lepší řešení. V čem lze tedy spatřovat pozitivní přínos současné doby,
ve které už téměř nic není samozřejmé? Kromě jiného je to hledání odpovědí v dialogu
na tvrdě nastolené otázky. Vše zodpovědět
nelze. Mnozí se přesto hledání nevzdávají,
neboť chovají naději v hodnoty, jejichž nezbytnost pro lidstvo byla prověřena staletími
i současnou pandemií. Vedle práv jednotlivců k tomu patří i povinnosti jednotlivců vůči
většině. Chceme-li budoucnost, v níž budou
lidská společenství fungovat svobodně, nesmíme dopustit, aby nám v boji s COVIDEM
došel dech naděje na překonávání krizí, udržení stabilních poměrů a zachování nepostradatelných hodnot. 
Jiří Franc

Musím se přiznat, že jsem tuto otázku nečekal. Vzhledem k tomu, že jednu z mých
firem pandemie tvrdě zasáhla, neměl jsem
na pozitivech v současné době moc čas
přemýšlet.
Nicméně faktem zůstává, že nás pandemie více zklidnila ve svém každodenním
životě a více nás semkla. A nemyslím tím
jen šití roušek na jaře minulého roku. Lidé
si více váží společných setkání jak s rodinou, tak s přáteli. Samozřejmě když to
situace dovolí. Dalším pozitivem, alespoň
pro mě, je poznávání blízkého i širokého
okolí. A nemyslím tím výhled z okénka
auta, ale dlouhé procházky do míst, kde
jsem dlouho nebyl nebo dokonce nikdy
nebyl. Za zmínku rozhodně stojí okolí bývalé vesnice Radvanov, Svatomírov,
Konrátov… tam jsem s mým otcem, coby
vášnivým myslivcem, trávil mnoho času
a díky pandemii jsem se na tato místa
opět podíval. Ale i jiné přírodní lokality jsou krásné a nedoceněné – například
„Překopaná hráz“ u bývalé osady Kapličky.
Je jedno, jestli tam člověk přijde v třeskutých mrazech a brodí se sněhem, nebo
přijde v horkém létě. Má to své nezaměnitelné kouzlo.
Spousta z nás doháněla věci, na které jindy nezbýval čas. Ať na zahrádkách nebo
na svých nemovitostech. Vím, o čem píši…sám ještě nejsem zcela hotov s rekonstrukcí domu. Ale konec se blíží – nejen
konec rekonstrukce, ale i konec pandemie… alespoň v to doufám. 
Jaroslav Marek

Brody v Brodě 9. ročník
Letošními tématy bychom se rozšiřuje působení soutěžících na celé regiony a okolí „Brodů“.
Za 8 let trvání soutěže přišlo mnoho krásných fotografií měst a městských zákoutí, městských
slavností a událostí. Okolí těchto měst je neméně krásné.
Soutěžními tématy jsou:
Krajina
Lidé a události
Architektura „Brodska“ – tedy Českobrodska, Havlíčkobrodska, Uherskobrodska,
Vyšebrodska a Železnobrodska.

2021

Fotografie jsou přihlašovány přes webové stránky soutěže: www.fotobrody.cz
Uzávěrka je 30. 9. 2021, pravidla a informace na webových stránkách a facebooku.

FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ

KRAJINA
LIDÉ A UDÁLOSTI
ARCHITEKTURA
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BRODY
V BRODĚ

WWW.FOTOBRODY.CZ

Ukliďme Česko 2021
J

ako již poněkolikáté se město Vyšší Brod
zapojilo do celostátní uklízecí akce. Úklidy
tentokrát proběhly individuálně kvůli pandemickým nařízením v sobotu 27.3. Přes všechna
omezení se uklízeči postavili nepořádku čelem
a nechyběl zápal ani silné ruce, které uklízely
vybranou oblast.
Město navíc na 5 místech v okolí Vyššího Brodu instalovalo tzv. pytlomaty. Každý, kdo šel
na procházku si mohl utrhnout 20l pytel, který
pak naplněný vyhodil do velkého pevného
pytle, který byl následně vyvezen na skládku.
Pro zajímavost pár čísel…
Počet účastníků, kteří se nám ohlásili: 53 osob
Množství nasbíraného odpadu, který byl svezen na sběrný dvůr: 380 kg
Počet použitých 20l pytlů: 96 ks
Všem, kteří se na letošním úklidu podíleli patří
velké DÍKY! 

foto: Jan Krch
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Druhý ročník, úklid rybářského revíru Lipno 2
L

etošní úklid je za námi, oproti loňskému
roku bylo odpadu podstatně méně. Každopádně něco se posbíralo, takže velké díky
patří: Jan Mladší Kuzba, Jan Kuzba, Michaela
Římanová, Anička Lísalová a Eliášek, Daniel
Máslo, Líba Poláčková a Terezka, Pavel Štarman a Sebik Fanda Novotný, Filip Bíca, Honzík
Říman, Lukáš Říman, Aleš a Davídek Skipalovi.
Také děkuji Tomáši Kamenickému za zapůjčení
přívěsného vozíku a Romanu Kozlovi za svoz
a uskladnění. 
B. Bíca

12 |

Čtenářský koutek
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Knižní novinky
Knižní novinky obsahují několik dlouho očekávaných titulů, doufám, že udělají radost nejednomu čtenáři. Některé novinky budou zahrnuty do akce „Májové rande naslepo,“ a tak si
nezapomeňte vyzvednout svého neznámého
partnera ke čtení.

pro děti a mládež
Jak se dříve bydlelo
– Alexandra Hetmerová
Nahlédněte s dětmi kouzelným kukátkem do časů minulých. Mývalka Agnes Vás
provede celou knihou, budete
s ní otevírat jednotlivá okénka
a zjistíte jak vypadal první telefon, s čím si hrála
babička, když byla malá, co si oblékali lidé před
sto nebo mnoha tisíci lety!
Ovečka Shaun, farma hledá
superstar - Martin Howard
Kdo by neznal ovečku Shaun
a její kamarády z farmy ze
Zadního Mechova? Na farmě se chystá velká přehlídka talentů a slepice si brousí
zobáky, že to ovečkám pěkně
nandají.
Pejskování
– Hana Doskočilová
Chovatelé psů jsou svět sám
pro sebe. Všichni se znají
a drží spolu, pokud se právě nedohadují kvůli psům.
Autorka měla pejsku Polynu
a báječně o ní vypráví. Vtipně a s porozuměním líčí radosti a starosti, které prožije každý,
kdo se rozhodně mít doma nejlepšího přítele.
Všem malým i velkým je věnována tahle knížka
plná pejsků a hafanů nejrůznějších ras.
Pomeranče v podprsence
– Ivona Březinová
Příběh o holkách pro kluky
a o klucích pro holky. Román
o dospívání a o první lásce
od oceňované autorky. Medard Koukol má dvě slabosti

– chemii a spolužačku Markétu. Ve své utajené
laboratoři zkoumá nejen chemické sloučeniny,
ale taky svoje zamilované srdce.
Rys za 200 litrů
– Jaromír Šlosar
Zimní příběh dvou kamarádů
v horách s velkými šelmami.
Ze zdánlivé idyly na lovecké
chatě se stává detektivka. Kdo
zabil rysa ostrovida? Teď už to
není hra. Dva kluci proti hromotlukovi ze zeleného subaru.
Cesty dětí do staletí 3
– Kateřina Schwabiková
Stroj času tentokrát zanesl Bělu a Kubu do Československé republiky v letech 1918 až 1938. Prožij
s nimi i ty dalších deset nových dobrodružství
a seznam se s naší první republikou. Zjisti, jak
se zrodila i za jakých okolností po dvaceti letech zanikla.
Holky odnikud
– Amy Reedová
Grace Salterová je ve městě
nová. Krátce poté, co se s rodinou nastěhuje do nového
domu, začne odkrývat smutný
příběh předchozí nájemnice.
Lucy Moynihanová – stejně
stará dívka – byla i s rodinou vyhnána z města, protože osočila skupinu místních kluků ze
znásilnění. Grace je událostmi otřesená. Lucy si
nevymýšlela, tak jak je možné, že se nedobrala
spravedlnosti…
pro dospělé
Listopád
– Alena Mornštajnová
Dlouho očekávaný román je
dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké
dějiny jedné listopadové noci
rozdělí a postaví proti sobě.
Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení...
Povídky a jedna báseň
– Zdeněk Svěrák
Laskavý humor a životní nadhled Zdeňka Svěráka je vždy
pohlazením po duši. Není
tomu jinak ani ve zcela nových povídkách, které jsou vydávány u příležitosti autorova
významného životního jubilea. Jako bonus
kniha obsahuje dojemnou báseň s nečekaným
poselstvím, a navíc v jedné povídce mohou jen
sami čtenáři odhalit pachatele trestného činu.

Amerikána - Chimamanda
Ngozi Adichieová
Silný příběh o lásce, rasových
otázkách a identitě. Mladí zamilovaní lidé z Lagosu. Jejich
vlast Nigérie trpí pod nadvládou vojenské diktatury a každý, kdo může, se snaží uprchnout. Sebejistá Ifemelu se vydává do Ameriky,
kde zakouší porážky i vítězství, nachází a ztrácí
další lásky, to vše od tlakem něčeho, nad čím
doma nikdy nepřemýšlela — rasové otázky.
Kavárna U anděla, Dcery
naděje – Anne Jacobsová
Wiesbaden, 1959. Kavárnu
U Anděla nyní vede dcera Hilda a vnáší do tradičního domu
svěží vítr. Skutečnou šťastnou
hvězdou se pro podnik stane
nový cukrář, jehož svůdné dortové kreace lákají čím dál víc hostů. Hilda a její sestřenice Luisa
však mají obavy o své osobní štěstí…
Lada u ledu – Ema Labudová
Sedmnáctiletá Lada trpí anorexií. Nějaký čas trvá, než si
rodiče všimnou, že výrazně
zhubla – nebo spíš že je vyzáblá
na kost. Začnou s domácí léčbou, Lada dokonce na čas skončí v nemocnici, neustále bojuje
s odporem k sobě samé. Sledujeme vývoj jejího prvního vztahu, který přeroste v manželství,
pozorujeme přerod z dítěte v dospělou ženu,
která zůstává nešťastná ve vlastním těle.
Čajovna v Tokiu – Julia Caplin
Fiona je vášnivá fotografka, má
cestovatelský blog a už dlouho
se touží podívat do Japonska.
Když vyhraje čtrnáctidenní
cestu do Tokia, má pocit, že
se jí splnil sen. Na místě však
s hrůzou zjistí, že jejím průvodcem je muž, který jí před deseti lety zlomil srdce – přitažlivý
a úspěšný fotograf Gabe.
Mademoiselle Coco a vůně
– Michelle Marly
Coco Chanel se podařilo vybudovat úspěšný módní salon.
Když však její milenec Boy Capel
nečekaně zahyne při autonehodě, je úplně ochromená žalem.
Teprve plán vytvořit na památku své lásky parfém jí dodá novou energii...
k zamyšlení

Emoční inteligence
– Daniel Goleman
Věděli jste, že IQ není zdaleka tak
důležité jako EQ! Schopnost empatie, sledování dlouhodobých
cílů, umění domluvit se s ostatními - to všechno jsou věci,
za něž získáváme body na úplně jiném poli, v království emoční inteligence.
Protože je to právě tento typ inteligence, který
určuje, jak budeme v životě úspěšní a spokojení.
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Z dějin české každodennosti
– Milena Lenderová
Práce na pomezí historie kultury, antropologie a dějin všedního dne opouští pole velkých,
politických dějin a sleduje "mikrohistorii" vrstev společnosti,
jednotlivců a každodenního
běhu jejich života. Autoři se snažili zachytit
z této široké oblasti vše podstatné: prolínání
soukromého a veřejného, profánního a zčásti
náboženského, jednotlivé úkony, rituály, činnosti a stereotypy.
s historickým nádechem
Večer a jitro –Ken Follett
Čtvrtý díl historické ságy Kena
Folletta. Píše se rok 997. Anglie čelí útokům Velšanů na západě a Vikingů na východě.
Život je těžký a ti, kdo mají
v rukou moc, ji tvrdě využívají
a podrobují si spravedlnost,
jak se jim zlíbí – často v konfliktu s králem. Králova moc je křehká, zákony
se vykládají všelijak, a tak vládne v zemi chaos
a krveprolití. Anglie se nachází na úsvitu středověku a tito tři lidé se ocitnou v nebezpečném konfliktu…

Křišťálový klíč IV.,
Hejnické pastorále
– Vlastimil Vondruška
V závěrečném dílu tetralogie se
vrací Falknovská huť částečně
zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je to v časech, kdy
se severočeskému sklářství už nevede zdaleka
tak dobře jako dříve. Jednotliví členové rodu
pokračují v tom, co započali, a jak už to tak
bývá, ne všem se daří…
s detektivní zápletkou
Geneze – Robin Cook
Když se na pitevním stole doktorky Laurie Montgomeryové
objeví tělo sociální pracovnice
Kery Jacobsenové, zpočátku se
zdá, že je obětí tragického předávkování drogami. Ale Laurie
a její nová rezidentka, chytrá
a schopná, ale přímočará doktorka Aria Nicholsová, při dalším ohledávání zjistí něco šokujícího. Když mladá žena umírala, byla v desátém
týdnu těhotenství…
Příliš mnoho nevěst
– Helena Hardenová
Napřed svatba, potom rozvod.
Nebo obráceně? Ovšem před
svatbou je nutno se řádně
rozloučit se svobodou. Ženich

s kamarády a nevěsta s nejlepšími přítelkyněmi. Začíná dámská předsvatební jízda, na kterou jede i Polyxena Berková. V zámeckém
spa hotelu Chateau Lomec je obsluha skvělá,
ceny velmi nemírné, šampaňské rychle stoupá
do hlavy a schyluje se k vraždě...
Tichá smrt – Peter May
Když se policistka Cristina Sánchez Pradellová vydá s kolegou
do luxusní vily na andaluském
pobřeží k údajnému vloupání,
netuší, že se jí život co nevidět
obrátí vzhůru nohama. Ve vile
totiž dojde ke střetu, při němž
uprchlý zločinec Jack Cleland nechtěně zastřelí
svou přítelkyni… 

Využijte výpůjční dobu knihovny
pro vracení a půjčování knih!
pondělí a středa:
8:00 – 12.30, 13:00 – 18:00 hod.
Sledujte novinky na fb Městská knihovna
ve Vyšším Brodě a insta knihovnavyssibrod
www.knihovnavbrod.cz
knihovna@mestovyssibrod.cz
tel. 380 746 611,724 336 980

Trvale udržitelný rozvoj v knihovnách
jako téma roku 2021
K

omunikačním tématem roku 2021 je
v knihovnách udržitelnost, tedy cíle udržitelného rozvoje přijaté Valným shromážděním
OSN. Mezi 17 cílů udržitelného rovoje patří
například rovnost mužů a žen, konec chudoby, kvalitní vzdělání, klimatická opatření, zdraví a kvalitní život, dostupné a čisté energie či
důstojná práce a ekonomický růst. Pro dosahování zmíněných cílů jsou knihovny zásadní institucí a patronem. Možná právě proto,
že v České republice je nejhustší síť knihoven
na světě! A čtenářství je považováno za cestu

ke vzdělání a přemýšlení o světě, knihovny
jsou tak ideálními partnery pro šíření osvěty
o trvale udržitelném rozvoji.
Knihovna ve Vyšším Brodě se zapojí do celostátní knihovnické akce nejen tím, že bude
půjčováním knih šetřit zdroje, recyklovat
materiál, využívat ekologické obaly na knihy
a úsporně svítit, ale také má v plánu uskutečnit besedy a čtenářské dílny pro děti a dospělé
na téma, jak chceme žít my i ti, kteří přijdou
po nás. 

Máj je lásky čas, vyražte na rande s knihou!
M

ájové rande naslepo s knihou je nejen pro nezadané. Přineste si domů knižního partnera,
o kterém netušíte, co se odehrává na jeho stránkách. Zpestřete si májové dny a přijďte si vyzkoušet netradiční schůzku s knihou. Poznejte jiný literární žánr, najděte si cestu k jinému autorovi
nebo jen zkuste zariskovat. V každé zabalené knize najdete slosovatelný anketní lístek, kterým
můžete vyjádřit pocit ze schůzky a vyhrát poukaz na nákup knihy dle vlastního výběru. Randit
mohou registrovaní čtenáři knihovny. Nové knižní partnery si mohou přijít rozbalit dospělí i děti.

Neznámé knižní partnery si můžete vyzvednout v knihovně od 1. května
do 14. května 2021.
Anketní lístky ke slosování prosím odevzdejte do 15. června 2021. 
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Výherci rodinné
literární bojovky

Hledá se
vyšebrodský
Čapek

1. POČÁTEK

Věrka Dupynová
Děkuji všem, kteří měli chuť a odvahu pustit se do řešení literární bojovky. Ze správných odpovědí byla v kategorii dospělých vylosována
Soňa Dlasková, v mládežnické kategorii se stal výhercem Jiří Žižka.
Gratuluji a těším se na shledání v knihovně, která je od pondělí 12. 4.
2021 otevřena v běžném provozu!
Znění správných odpovědí:
Dospělí:
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“
(Jan Amos Komenský)
Mládež:
„Život bez knih je jako dětství bez pohádek, jako mládí bez lásky, jako
staří bez klidu.“
(Fröhling)

Knihovna otevřena
v běžném provozu
S radostí Vám oznamuji, že od 12. 4. 2021 je knihovna otevřena
v běžném provozu. Knihy si můžete přijít vybírat sami mezi
regály. Prosím o dodržování hygienických pravidel
a předepsaných rozestupů. Nezapomeňte prosím,
že proběhla změna ve výpůjčních dnech!
Těším se na Vás.

VÝPŮJČNÍ DNY:
PONDĚLÍ a STŘEDA 8.00 – 12.30 a 13.00 – 18.00 hod.

Vše na světě má svůj konec i počátek. Bez existence jednoho, není druhého. Tak i náš příběh paradoxně začíná koncem. Tedy konci. Tisíců a tisíců
konců existence veškerých výtvarných pomůcek od tužek až po štětce.
Především poslední žalostné vzdechy všech štětců světa, daly vzniknout
novému počátku. Novému životu. Zachránci, ochránci, obdařeného supersilou tvoření ... Superštětci.
Každý tvořivec či výtvarník ve svém tvůrčím procesu zajisté semo tamo
nějaký ten štětec použije, a používá jej dál a tak dlouho dokud tento
pomocníček drží pohromadě. Rozumějte, dokud má použitelné štětiny. Pak obvykle končí v odpadkovém koši a následně na skládce, kde
je tento umělecký předmět absolutně pokořen a zapomenut, vystaven
povětrnostním podmínkám okolí, to v lepším případě, či jako hračka
k rozkousání tvorům žijících na těchto místech, chlupatých, zubatých
bestií s ostrými zuby i drápky a lysým dlouhým ocáskem. Ano, hádáte
správně ... jsou to krysy a potkani.
Takový chudák štětec bez štětin v tomto prostředí nemá šanci na další
plnění jiného účelu, než k jakému byl stvořen. Chlupatý tvor z kanálu
se lehce zmocní dřevěné násady a hryže a hryže, až ze štetce nezbyde
víc než kovová násadka, která pomalu rezne někde pod hromadou odpadků.
Některé ze štětců končí dokonce v plamenech ohňů krbových kamen
a to rukou, jež jej dříve tak láskyplně pozvedala k čarokrásnému tanci,
plnému barev a tvoření nových světů po napnutém plátně, kartonu či
jiných materiálech, s nedočkavým napětím po posledním tahu, kdy je
dílo dokonáno. Tou rukou jež jej pečlivě oplachovala od zbytků barev,
sušila a ukládala s posvátnou úctou do stojanu s ostatními štětci. A nyní
mizí pomalu v plamenech a naposledy vydechne. Ten poslední záchvěv
touhy stvořit další umělecké dílo se tetelí ve vzduchu a rozprostírá se
v prostoru. Jeden za druhým, mikroskopický atom esence všech štětců
světa se nese vesmírem, až do okamžiku, kdy se všechny potkají a seskupí
v jednom místě. Začnou se zdravit a vyprávět, každý svůj vlastní příběh života,
tvoření a konce. 
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Pohled (do) minulosti
Ú

řadující hlavy našeho státu se za více než
staletou existenci naší republiky několikrát objevily v nedalekém okolí Vyššího Brodu. Především to bylo Horní Dvořiště, kam
vstoupil poprvé na půdu svobodné republiky
dne 20. 12. 1918 prezident Tomáš Garrique
Masaryk, a to při návratu ze svého exilu. Stavbu lipenské přehrady zase navštívil dne 11.
7. 1955 prezident Antonín Zápotocký a v poslední době to byla také návštěva prezidenta
Miloše Zemana v Loučovicích dne 2. 6. 2015.

Tribuna pro uvítání prezidenta na dolním
konci náměstí. Za tribunou je před vlajkou
ČSR někdejší pomník obětem 1. světové války.

Prezident s chotí opouští tribunu.
Prapory spolků se sklánějí.

Prezident s chotí prochází mezi shromážděným občanstvem kolem hotelu Panský dům
do Panské ulice.
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Avšak jediná návštěva prezidenta republiky přímo ve Vyšším Brodě se odehrála před
osmdesáti čtyřmi lety. Stalo se tak dne 7.
května 1937, kdy Vyšší Brod navštívil prezident dr. Edvard Beneš. Přijel sem z Českého
Krumlova přes Rožmberk nad Vltavou. Kromě
úřední suity ho doprovázela i jeho manželka
Hana Benešová. K uvítání prezidenta Beneše byla na dolním konci náměstí postavena
z březových kmínků prostorná tribuna. Na náměstí a v přilehlé Panské ulici (dnes ulice Míru)
se účastnilo návštěvy prezidenta asi 5 tisíc
osob, z nichž zhruba 1,7 tisíce bylo školních
dětí. Že se blíží průvod vozidel pana prezidenta do Vyššího Brodu, ohlašovaly zdaleka
rány z hmoždíře. Vlastní příjezd na náměstí
pak provázely slavnostní famfáry a následně
státní hymna. Od auta ke tribuně procházel
prezident s chotí špalírem žactva z českých
i německých škol, které mávalo praporky
a vřesovými kyticemi. Za nimi pak další řadu
špalíru tvořili zástupci mnoha spolků s prapory, které se při průchodu prezidenta skláněly.
Cestu prezidenta od auta na tribunu navíc
posypávaly žačky obecné školy květinami.
Na tribuně prezidenta a jeho manželku uvítal
starosta města Vyšší Brod Hans Sonnberger
a český člen městské rady Vojtěch Sladký.
Po proslovech a zdravicích byly prezidentovi představeny osobnosti veřejného a hospodářského života Vyšebrodska a starostové
okolních obci.
Po uvítání sestoupil za velikého jásotu prezident s chotí z tribuny a prošel mezi shromážděným obyvatelstvem částí Panské ulice, kde
teprve nastoupil do auta a pokračoval dále
k cisterciáckému klášteru. Před jeho branou
ho očekávali členové konventu včele s opatem P. Tecelinem Jakschem. Po uvítání si prezident Beneš prohlédl klášterní obrazárnu,
knihovnu a kostel. Mimo jiné mu byl ukázán
soubor obrazů Mistra vyšebrodského, Madona vyšebrodská i vzácný Závišův kříž. Po prohlídce kláštera následoval společný oběd
v klášterním refektáři. Myslím si, že zvláště
dnes v kontextu zařazení a přínosu naší republiky v rámci Evropské unie by bylo dobré si
připomenout slova prezidenta dr. Edvarda Beneše, která pronesl jako odpověď na přípitek
opata kláštera před obědem a která hovoří
o smyslu naší republiky: „… naše demokratická republika, spočívající na zásadách tole-

Prezident dr. Edvard Beneš na vyšebrodském
náměstí při proslovu. Vlevo jeho žena
Hana Benešová.

rance a vzájemné úcty, buduje svoji budoucnost na snášenlivosti kulturní, národní a sociální a dovede dáti uznání každé práci, konané
v duchu lidskosti, bratrství a lásky k bližnímu.“
Po obědě a po černé kávě, která se následně
podávala, opustil prezident s chotí a dalším
doprovodem klášter. Znovu projel Panskou
ulicí, kde byl opět pozdravován obyvatelstvem Vyššího Brodu stojícím po celé délce
ulice. Přes Dolní Dvořiště dojel průvod pana
prezidenta do Kaplice. Zde proběhlo uvítání
prezidenta na náměstí. Po připraveném programu, přejel prezident Beneš s doprovodem
na kaplické nádraží. Tady ukončil návštěvu
někdejšího kaplického okresu a odcestoval
salónním vozem zvláštního vlaku do Písku.
J. Anderle
Všechny zveřejněné pohlednice najdete
na webových stránkách
www.vyssibrod-historicky.cz 

Prezident vystupuje z auta.

ROYAL v době
covidové
P

odzim v oddílu začal jako každý jiný. Konaly se pravidelné klubové schůzky, výlety a tradiční podzimní víkendovka, tentokrát
v Novohradských horách. Pak se ale začala
stahovat mračna v podobě nových vládních
omezení. Připravili jsme proto online soutěž
O titul Mistra uzlů. Zúčastnili se všichni členové a v předvánoční schůzce jsme rozdali ceny
a strávili alespoň krátký čas pospolu. Jelikož
se situace znovu zhoršila a my jsme opět ztratili možnost setkávání, hledali jsme, co dál. Půjdeme do online aktivit, i když už je jich všude
plno? Jaké budou ohlasy dětí? Nejistotu však
vystřídalo odhodlání a motivace k učení se
novým věcem. Především nás čekalo seznámení s novými platformami, na kterých pak
probíhaly naše online schůzky. Pro potřeby
hlídky jsme založili účet na Instagramu a Youtube kanál, kam vkládáme videa z našich aktivit. Připravili jsme několik royálovských výzev,
které nás zvedly od monitorů. První z nich
byla vytáhnout rodinku na kopec. Konala
se v době největších omezení, kdy se smělo pohybovat pouze v katastru obcí. V tomto máme obrovskou výhodu, jelikož katastry
okolních obcí a měst jsou rozsáhlé a zahrnují
v sobě mnoho atraktivních míst. Při druhé
výzvě jsme se zapojili do celostátního projektu Ukliďme Česko, Ukliďme si za humny.
V poměrně krátkém úseku směrem na Kapličky jsme našli tolik odpadu, že jsme pro něj
museli dojet autem, které jsme celé zaplnili.
Třetí výzvou bylo pokořit jednu z nejslavnějších věží světa. Vyjít 1665 schodů až na vrchol
Eiffelovky dalo docela zabrat, ale nakonec
se podařilo. Vyhlásili jsme také novou soutěž
Stopař roku. K tomu nám pomohla sněhová
pokrývka, která letos nebyla skrovná. Podařilo
se nám několik pěkných úlovků stop veverky,
kuny, myšice, bobra a dalších. Jakmile nastala
možnost scházet se v menších skupinkách,
využili jsme příležitosti a provedli údržbu
dvou našich kešek a jejich přípravu na novou
sezónu. Dále chystáme letní tábor na motivy
Julese Verna, který nese název 10 dní v balónu, víkendy s plachetnicí na Lipenském jezeře, výlet po stopách československého opevnění další aktivity. Doufáme, že se uskuteční
a neztrácíme optimismus. 

Les hraje všemi odstíny zelené a mnoho
druhů lesních bylin už pomalu odkvétá.
Přišel květen, kdy je příroda plná života
a energie, kterou vyzařuje. Je cítit všude.
Lesníci by už měli mít všechny sazenice
z jarního zalesnění v zemi, jak jsme o tom
psali v minulém vydání. A je čas se podívat
na paseky, které byly osázeny na podzim
předchozího roku. Potřebují zjistit, jestli
mladé stromky přežily zimu, nebo bude
nutné při příštím zalesnění některé nahradit.

Další povinností lesníka v mladých porostech je po zimě zkontrolovat rozsah škod
způsobených zvěří – okusem, ohryzem,
loupáním. Údaje o poškozených stromech
jsou důležitým podkladem pro komunikaci lesníků s myslivci při hledání rovnováhy mezi zdravým prosperujícím lesem
a počty zvěře v krajině. Počítáme stromky
s okousaným vrcholem a větvemi, jak to
dělá nejčastěji zvěř srnčí, u starších stromů sledujeme počty jedinců s oloupanou
kůrou, což způsobuje zejména zvěř jelení.
Lesníci a myslivci pak společně usilují o to,
aby se zvěři dobře dařilo, avšak s minimálním poškozením stromů a stromků v zimním období. Vyčíslené škody musí nájemci
honitby zaplatit vlastníkům lesa.
V květnu je už díky teplým dnům i nocím
„v plné polní“ lýkožrout smrkový. Lesníci
proto obcházejí místa, kde škůdce našli
v loňském roce, a hledají nově napadené
stromy. Pomocí lapáků, účelově pokácených stromů, a bariérových lapačů, plastových odchytových zařízení s feromony
pro lákání brouků, kontrolují intenzitu aktivity a fázi vývoje kůrovce ve svém revíru.
Pozornost věnují i klikorohu borovému.
Tento brouček okusuje kmínky jehličnatých
sazenic na pasekách a při velkém výskytu
může sazenice zcela zahubit. Proto se sazenice ihned po výsadbě chemicky ošetřují. Účinnou metodou je také takzvaný
pasečný klid. Vytěžená paseka se tedy zalesňuje s ročním odstupem, neboť největší
výskyt tohoto škůdce je právě na čerstvých
pasekách.



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

za 14. Přední hlídku Royal Rangers p.s.
Tůmová Veronika
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inzerce

Firma Pavelec, s.r.o.
přijme pracovníka na pozici

MANAŽER

půjčovny lodí a kempu ve Vyšším Brodě
Pracovní náplň:
• vedení půjčovny lodí Ingetour a Kempu Pod Hrází ve Vyšším Brodě
Nabízíme:
• nadstandardní platové podmínky
• finanční podíl na zisku
• samostatnou, náročnou a různorodou práci
• dovolenou 5 týdnů
• HPP na dobu neurčitou
Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání
• manažerské schopnosti
• zkušenost s vedením týmu
• znalost cizího jazyka (AJ/NJ)
• ochotu vyššího nasazení v době hlavní sezóny (červen – srpen)
• příjemné vystupování, pozitivní přístup k zákazníkovi
• řidičský průkaz sk. B
V případě zájmu zašlete životopis na mail: milos@pavelec.cz

Stavební firma POstavPO s.r.o. Vyšší Brod
hledá kolegy na pozice:
• obsluha půjčovny nářadí
• rozpočtář/ka, přípravář/ka staveb
• řidič dodávky (ŘP sk. B)
• obsluha stavebních strojů
• zedník
práce na hlavní pracovní poměr
nástup možný ihned
odpovídající finanční ohodnocení
perspektiva dlouhodobého zaměstnání
práce v příjemném kolektivu

FÜR UNSER RESTAURANT SUCHEN WIR

SERVICE
MITARBEITER/IN
20 km von Bad Leonfelden entfernt
Vollzeit oder Teilzeit (20-40 Stunden/Woche)

WIR BIETEN:
sicheren Arbeitsplatz
gute Bezahlung (deutliche Überbezahlung, je
nach Qualifikation)
freie Verpflegung
Benzingeld zusätzlich
sehr gutes Betriebsklima
Vollzeit oder Teilzeit (20-40 Stunden/Woche)
5-Tage-Woche bei Vollzeit
gute Deutschkenntnisse erforderlich

Wir freuen uns auf Bewerbungen per E-Mail an
info@keplingerwirt.at

Kontakt:
Otomar Novotný
novotny@postavpo.cz
tel.: 602534818

Řádková inzerce
• Prodám kuchyňskou linku (r. 2016) včetně všech spotřebičů a příborníku. Tel.: 723 218 615, cena: 35.000 Kč.
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Hotel & Restaurant Keplingerwirt
St. Johann am Wimberg 14
Tel.: 07217/7107
info@keplingerwirt.at
www.keplingerwirt.at

inzerce

hledá
zaměstnance na pozici
- KUCHAŘ / KUCHAŘKA
- POMOCNÁ KUCHAŘKA / UKLÍZEČKA
brigádníky na pozici
- OBSLUHA V RYCHLÉM OBČERSTVENÍ
Praxe v oboru výhodou, ne podmínkou.
Termín nástupu je v průběhu května.
Nabízíme práci v pohodovém kolektivu,
s pravidelnou výplatou, která se odvíjí
od zkušeností a dovedností.
Hledáme pracovité a nekonfliktní kolegy.
Nutné osobní setkání, kde s Vámi rádi
probereme podrobnosti.
C

Zájemci volejte na tel. 770 110 186.

M

Y

CM

MY

MOŽNOST TESTOVÁNÍ

SARS-CoV-2

Zubní klinika MuDr. Žák Alexandr s.r.o.
Nabízí možnost antigenního testování
naSARS- CoV-2 pro veřejnost,
zaměstnavatele i pendlery.
Testování probíhá na objednání
na

tel. 728 733 220

(neděle též možná)
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PŘIJMEME ŘIDIČE
DOMÍCHÁVAČE BETONU

CY

CMY

K

– 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

„Taková příležitost se člověku
jen tak nepoštěstí“
V září 2020 nastoupili
Stanislav K. (18) a Pavel K.
(19) k nám do firmy HAUSER
do nového trainee programu.
Pod svá křídla si je vzali
zkušenější kolegové, kteří jim
ukazují, co vše obnáší
zpracování plechů v moderní
výrobě. Mají tak možnost
vypracovat se na odborníky
automatických CNC strojů už
za jeden rok. Teď, po 8
měsících ve firmě, s námi
sdíleli své dojmy.
Co Vás motivovalo k přihlášení do trainee
programu?
Pavel: Ten čas, co nám věnují ostatní.
Další firmy nenabízejí, že by Vás rok
někdo zaučoval.
Vnímali jste trainee program jako méně
stresující,
než
nastoupit
přímo
na „běžnou“ pozici?
Stanislav: Přesně tak, měli jsme trochu
strach, že jdeme do něčeho, co jsme nikdy
nedělali.
Jak probíhaly Vaše první dny ve firmě?
Stanislav: První den jsme spíše pozorovali
kolegy při práci a snažili se vnímat, co
dělají. V dalších dnech už nám začali věci
postupně vysvětlovat a volně to přešlo
k tomu, že jsme s těmi stroji začali pracovat. Bylo fajn, že na nás nikdo netlačil.
Pavel: Každý jsme měli k dispozici svého
mentora a postupovali jsme podle
předem stanoveného plánu. Od technické
dokumentace, přes výměnu nástrojů, až
jsme se dopracovali k nahrávání programů. Nebylo to hned, šlo to postupně.
Člověk se určitě musí doptávat, když něco
neví.
Co Vás zatím nejvíc bavilo?
Stanislav: Zatím jsme pracovali půl roku s
vysekávacími lisy a teď se učíme s ohraňovacími lisy. Každé má to svoje. U vysekávacích lisů je zábavné, že člověk musí
přemýšlet dopředu. Například si zavolá

potřebný materiál, pak paletu, na kterou
bude dávat hotové kusy a vše musí jít ve
správném pořadí, aby to bylo efektivní.
Následně už nastavuje program, aby
fungoval co nejlépe. Možnost dělat nové
díly a ty jednotlivé programy si sami upravovat, to je pro mě to nejzajímavější. Na
ohraňovacích lisech častěji děláme více
stejných kusů za sebou, a to bývá stereotypnější.
Pavel: Souhlasím. Je super nad tím
zapřemýšlet a popřípadě udělat i nový
program, ale záleží na preferenci
každého.
Stanislav: Mě třeba na vysekávačkách
překvapilo, že se tam nakonec programy
upravují. Ale bylo to pozitivní překvapení,
protože mám pak pocit, že do toho přispívám vlastně i já sám. A někdy se to nastavení používá pak i opakovaně, což mě těší.
Chtěli byste se naučit ještě něco, co jste
si tu ještě nevyzkoušeli?
Stanislav: Rád bych si vyzkoušel navrhnout program úplně od začátku a také se
těšíme na ty úplně nové stroje, co teď
přijdou (Firma HAUSER aktuálně rozšiřuje
CNC centrum na zpracování plechů a nakoupila 5 nových plně automatických strojů,
pozn. red.).
A proč se na ně těšíte?
Stanislav: Ty stroje jsou chytřejší a mají
lepší uživatelské rozhraní. Na nich lépe
vidíte nakreslené, co děláte, jaký díl.

Doporučili byste trainee program svým
vrstevníkům?
Stanislav: Svým spolužákům ze školy
bych ho doporučil, protože vím, že by je to
bavilo. Je fajn, že se nám pořád někdo
věnuje a záleží jen na nás, jak rychle se ty
věci naučíme.
Pavel: Takováto příležitost se člověku jen
tak nepoštěstí… Když je člověk čerstvě po
vyučení, tak takový program najde tady v
okolí prakticky jenom v HAUSERu. Dostane prostor se ty věci naučit v klidu, což je
velká výhoda.
Zaujalo Vás vyprávění Stanislava a Pavla
a chtěli byste si trainee program také
vyzkoušet? Ozvěte se nám!
Již od prvního dne dostanete standardní
pracovní smlouvu a nástupní mzdu
30.000 Kč. Po absolvování programu
Vám nabídneme minimálně 38.000 Kč.
Nejste absolvent nebo absolventka?
Nevadí, přijímáme i
zkušenější
seřizovače a obsluhu CNC strojů a kolegy
na další pozice ve výrobě. Pište na
lenka.nozickova@hauser.com nebo nám
zavolejte na +420 388 404 315.

Jihočeské divadlo
Otáčivé hlediště Český Krumlov
Letní večery v té nejlepší společnosti

#bezbečnákultura2021
Program před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově bude letos opět pestrý.
Šípková Růženka usíná a nad zámeckým parkem se snáší tma, někde v parku se prochází Da Vinci
a hledá Divotvorný hrnec plný zlata, když o něj zakopne vyleká Muže dvojhvězdy poletujícího
vysoko nad mraky, v dálce štěká Pes baskervillský, který hlídá vstupní bránu do Ztraceného světa.
Tři měsíce jedinečných zážitků. Vstupenky na www.otacivehlediste.cz
Program 2021
Premiéra
Muž Dvojhvězdy / I. Arsenjev & P. Forman
Příběh létajícího muže
Premiéra
Da Vinci / P. Zelenka, O. Šubrtová
Komedie o cestě do časů Leonarda da Vinciho
Divotvorný hrnec / B. Lane / V + W / E. Y. Harburg – F. Saidy
Muzikál

Šípková Růženka / P. I. Čajkovskij
Baletní pohádkový příběh
Pes Baskervillský / A. C. Doyle
Detektivní komedie
Derniéra
Ztracený svět / A. C. Doyle / Z. Jecelín
Dobrodružná podívaná pro celou rodinu
www.otacivehlediste.cz
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MĚSTS KÁ
KNIHO VNA
Vyšší Brod

tábor

trại hè

Hrátky
s češtinou
Cena:
č
1.000 K
je realizován z projektu
Příměstský tábor
MAS ROZKVĚT II
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
MAS Rozkvět z OPZ:
IV.
podpořeného z výzvy
a mimoškolní aktivity
Prorodinná opatření

Vui chơi học
tiếng Séc

Termín: 15. 8. – 21. 8. 2021
Chata pod Kletí u Holu
bova
Cena: 2 200 Kč

Thời gian: 15. 8. – 21. 8.
2021
Chata pod Kletí u Holu
bova
Giá: 2 200 Kč

Určeno pro děti vietnam
ského původu
ve věku 6-15 let. Vítáme
i děti českého původu
,
které chtějí pomoci svým
vietnamským
vrstevníkům s výukou
češtiny a orientací
v českém kulturním prostře
dí.

Dành cho trẻ em người
Việt từ 6-15 tuổi.
Chúng tôi cũng mong
muốn các trẻ em người
Séc tham gia để giúp các
bạn người
Việt học tiếng Séc và định
hướng trong
môi trường văn hoá Séc.

Tábor se bude konat za
příznivé
epidemiologické situace
.
Informace a přihlášky:
e-mail: icm@icmck.cz,
nebo tel.: 774 929 090
(Bui Hoang Giang).

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Cena:
1.000 Kč

Trại hè sẽ được tổ chức
nếu tình hình dịch bệnh
thuận lợi.
Thông tin và đăng ký:
e-mail: icm@icmck.cz,
hoặc sđt.: 774 929 090
(Bui Hoang Giang).
Một số hoạt động của
chương trình:
- vui chơi học tiếng Séc
- buổi gặp gỡ với các người
Việt Nam thành công
- các hoạt động thể thao,
leo lên Kleť, đi bơi v.v.
- cuốn nem Việt Nam và
nướng bánh buchty
của Séc
- chiếu phim Séc và Việt
Nam
- buổi trao đổi kiến thức
về cách phòng ngừa
cho chứng nghiện hành
vi và bắt nạt trực tuyến

Výběr z programu:
- výuka češtiny hravou
formou
- setkání s úspěšnými
Vietnamci
- sportovní aktivity, výstup
na Kleť, koupání atp.
- balení vietnamských
závitků
a pečení českých buchet
- promítání českých a
vietnam
- workshop prevence nelátko ských filmů
vých závislostí
a kyberšikany

Letní tábor je pořádán
prostřednictvím projektu
„Letní tábor a informačn
í aktivity v rámci integrace
na integraci cizinců spolufi
Vietnamců“
nancovaného Ministerst
vem vnitra ČR.
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Plavba kuriozních plavidel je zrušena
z důvodu platných epidemiologických nařízení.
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