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Cesta kolem republiky

J
Naši milí čtenáři,
Do léta jsme vkročili dost dramaticky.
Bouřky, které první
letní dny doprovázely,
mnozí z nás nikdy
nezažili. Ovšem čas
dovolených a odpočinku je tu. Krásné slunečné dny nám
snad brzy dají zapomenout na nevlídné
a chladné jaro.
Pokud vyrážíte na prázdniny, nezapomeňte na svou dobrou kamarádku knihu
a pošlete do soutěže městské knihovny
zajímavou fotografii. Vy, kteří zůstáváte,
si nenechte ujít zajímavé koncerty.
Vstupenky můžete zakoupit v infocentru.
Konec sezony oslavíme společně na tradičním Svatobartolomějském trhu a pouti.
Kdo si žádá trochu adrenalinu, jistě
nevynechá o týden později sjezd Čertových proudů.
Nakonec i trochou trpělivosti se budeme
muset obrnit, neboť opravy a údržba se
nezastaví ani v létě.
Již brzy se rozjede oprava komunikace
a výstavba chodníku ve Studánkách. 
Přeji krásné letní dny
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osef Holoubek - nezávislý mladý dobrodruh
s touhou po cestování, specifickým smyslem pro humor a chutí překonávat výzvy. Tak
se popisuje sám na svém webu a představuje
své projekty, kterými podporuje různé charitativní organizace.

„Rád plánuji výlety, které jsou spojeny s nějakým
dobrodružstvím. Válení na pláži pro mě není“
říká Josef. Je držitelem českého rekordu za nejrychlejší pěší přechod ČR od nejzápadnějšího
místa po nejvýchodnější. V dálkové chůzi není
opravdu žádným nováčkem. Absolvoval již
přes1000 km dlouhou trasu v Turecku, trekoval
v Himalájích a také zdolal několik ultramaratonů.
V květnu 2021 se vydal na všechna krajní místa
a podpořil tím neziskovou organizaci NEDOKLUBKO, která se věnuje podpoře rodičů předčasně narozených dětí a neonatologických oddělení v ČR. „Jdu to na podporu předčasné narozených dětí. Chtěl bych touto cestou upozornit
na jejich příběhy, protože vlastně stejně jako oni
se vydávám na dlouhou a náročnou cestu, která
se dá zvládnout, ovšem já jsem si ji vybral dobrovolně a oni se na začátku svého života na tuhle
cestu vydávají bez možnosti volby. Myslím si,
že to je docela symbolické k té cestě. Jednak
proto, že i já jsem otec takového syna předčasné
narozeného. Lidé mohou přispět na platformě
Hithit, kde mám projekt. Najdete to v sekci sport
nebo komunita pod názvem 7 rekordů” vysvětluje Josef.
Od 1. 5. do 31 .5. ušel Josef pěšky 2.200 km
od nejvýchodnějšího bodu k nejzápadnějšímu
a zpět, pak putoval k nejsevernějšímu bodu
a pak se již dostal k nám, k nejjižnějšímu bodu
a nakonec 31. 5. doputovat zpět na sever. Celkem za tuto pouť nastřádal 7 rekordů a denně
průměrně ušel 75 km.

„Poté, co dorazím zase zpátky na to nejvýchodnější místo, se své ose se přesunu na sever. Z nejsevernějšího místa ČR půjdu pěšky na to nejjižnější místo. Tam se opět otočím a půjdu zpátky
na to nejsevernější. Celkově tady ta trasa by měla
měřit kolem 2.200 km, což je krásně symbolické
k tomu, že je to 52 maratonů zhruba a rok má
52 týdnů” usmívá se rekordman.
Všechny trasy zdolává bez podpůrného týmu
a spoléhá se pouze sám na sebe a nezištnou
pomoc od druhých. Těch, které potká na své
pouti je dost a dost a vždy se najde někdo, kdo
mu natankuje pitnou vodu, nechá ho přespat
na své zahradě, a hlavně jej lidsky podpoří
a třeba s ním i poklábosí.
„Lidská energie je to nejlepší, co mě na trase
může potkat, když už mám každý den takové
velké fyzické vytížení.” 

Svatobartolomějský trh a pouť Vyšší Brod
sobota, 21. 8. 2021
Kostel – náměstí – park:
8.00 	Mše v kostele
Sv. Bartoloměje
(na náměstí)
9.00 – 18.00 Kolotoče, jarmark řemesel,
trh, tvůrčí dílny, malování
na obličej soutěže
a spousty legrace
11.00 – 18.00 DIVADLO MAZEC
13.00 	Indiánská vesnice
15.00 	TRAPAS NEPŘEŽIJU ANEB
TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ!
17.00	
Splněná přání

Hlavní podium:
10.00
JIHOČESKÁ PODHORANKA
12.05 	Nacpeme si břuch
aneb soutěž v pojídání
ovocných knedlíků
13.00
JIHOČESKÁ PODHORANKA
14.30	
HOĎ SE DO POGODY
15.00
METROKLUB
18.00
GIPSY MAREK
21.00
B-IG – Bejvalej IGelit
22.00
OHŇOSTROJ
22.30
B-IG – Bejvalej IGelit
Změna programu vyhrazena

Aktivizační činnosti
jsou v plném proudu

M

ěsíc květen a červen byl pro seniory
opravdu akční. Přivítali jsme do naší klubovny paní knihovnici, která uspořádala pří-

jemné setkání s knihou. Dále jsme si s našimi
seniory upekli pár buřtů a vyrobili a ochutnali
řadu pomazánek. Velké poděkování patří Lucii
Besedové ze Zavěšeného kafe Hrudkov, která
poskytla „Zavěšené kávičky“ spolu s dezertem
od paní Ivany Konečné z Loučovic. Společně
s dobrou kávou byl seniorům vysvětlen princip zajímavého projektu. Novinkou pro obyvatele DPS je i vyvýšený záhon, který vyrobil
a daroval pro naše seniory pan Jiří Štěpán,
za což mu patří naše obrovské díky. Záhon
je určen na bylinky, které nám daroval pan
Bohumil Bronec, moc děkujeme.
Přejeme krásné léto a hodně sluníčka. 


lk

Solidarita a pochopení
N

a Hrudkově již loni vzniklo Zavěšené kafe.
Je to malý podnik, který spojuje gastronomii, dobrou kávu a šíří dobrou náladu – jak říká
majitelka Lucie B. A zjevně se jí to daří. Lidé si
kavárničku oblíbili, a to nejenom kvůli dobrému jídlu a příjemné obsluze.
Zavěšené kafe není jen název, ale jeho smyslem je zejména solidarita. Jde o to, že ten,
který si to může dovolit, koupí kafe tomu, který
takové štěstí nemá. Majitel pak takovou kávu
,,zavěsí¨ pro někoho dalšího.
Zavěšení nemusí být opravdické zavěšení,
může to být kasička, kam se příspěvky spoří
a pak jsou vybrány při vydání předplaceného

kafíčka. Stejně dobře někde funguje obyčejná
tabule, kam se křídou vepisují čárky nebo plot,
kam se za ouška umisťují různé hrnečky.
Obdarovaný nemusí být vždy člověk bez práce
nebo bez domova, může se jednat o skupinu
občanů jako jsou senioři, maminky samoživitelky anebo také policisté, lékaři, hasiči apod.
Jak to vzniklo?
Tradice zavěšené či odložené kávy vznikla těsně po II. světové válce asi v Neapoli. Neapolci
tím vyjadřovali poděkování válečným veteránům, kteří trpěli nedostatkem a na návštěvu
kavárny neměli prostředky, ale ani myšlenky.
Z Italie se tento trend brzy rozšířil do dalších

zemí po Evropě. Časem se vše začalo vracet
k normálu, válečné útrapy byly skoro zapomenuty a zavěšená káva téměř vymizela. V době
ekonomické krize na počátku tohoto století se
tento zvyk vrací, a to s velkou razancí.
Cena za jednu kávu běžně zajištěného člověka
nezabije, ale cena za myšlenku, dobrý skutek,
dárek je nevyčíslitelná.
Zajděte do Zavěšeného kafe a paní Lucie Vám
připraví výbornou kávu a druhou zavěšte.
A nezapomeňte na dno kelímku napsat, komu
jste ji věnovali. Majitelka ji brzy doručí a přidá
ještě něco sladkého. 
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Letní slavnost
pro seniory
S

rdečně zveme seniory z Vyššího Brodu
na venkovní posezení s hudbou. Akce
se bude konat před budovou DPS 13. 7.
2021 od 15.00 do 18.00 hod. Je připraven doprovodný program, který Vás jistě
mile překvapí. K tanci a poslechu zahrají
Václav Baštář a Jan Hryzák.
Vzhledem k omezenému počtu míst k sezení je nutná rezervace. A to buď telefonicky (380 746 613) nebo osobně na Odboru sociálních věcí. 
Moc se na vás všechny těšíme.
Odbor sociálních věcí
a Pečovatelská služba Vyšší Brod

Pozvánka na projížďku parníkem

S

rdečně zveme všechny seniory z Vyššího Brodu na podzimní projížďku parníkem Adalbert
Stifter společnosti Lipnoline. Ve čtvrtek 16. 9. 2021 ve 14:00 hod. se sejdeme na parkovišti
na náměstí ve Vyšším Brodě. Odtud pojedeme autobusem do přístaviště v Lipně nad Vltavou
a v 15:00 hod. společně vyplujeme parníkem po naší krásné lipenské přehradě. Cena 150 Kč/
na osobu. Cena zahrnuje dopravu a lístek na parník. Je nutná rezervace místa, a to buď telefonickna čísle 380 746 613 nebo osobně na Odboru sociálních věcí, Míru 200, Vyšší Brod. 
Moc se na vás všechny těšíme. 

Odbor sociálních věcí a Pečovatelská služba Vyšší Brod

| 3

Dopravní školení předškoláčků

V

pátek 11. 6. 2021 jsme se sešli na přechodu u Základní školy ve Vyšším Brodě, abychom si prověřili znalosti předškoláků v oblasti
bezpečnosti při přecházení přes přechod pro
chodce. Do mateřinky docházíme pravidelně
již několik let, bohužel letos kvůli „Koroně“
jsme nemohli uskutečnit plnohodnotné školení dětí ve třídě a poté na dětském hřišti, jak

bývalo zvykem. Součástí tohoto výcviku byla
i ostrá zkouška na přechodu pro chodce. Děti
o to byly letos ošizeny, o to důkladněji jsme
s nimi pracovali na přechodu. Celkem 28 dětí
si samo vyzkoušelo přecházení za plného provozu a zkusily i zvednutím ruky vyžádat zastavení přijíždějících vozidel. Problémem u dětí
se jeví odhad rychlosti vozidel, což je pochopi-

telné. Slíbili jsme dětem ještě jednu návštěvu
ve školce, kde si některé prvky pravidel přecházení zopakujeme a předáme drobné dárečky v podobě reflexních doplňků poskytnutých
centrem BESIP v Českých Budějovicích. 
Roman Kozel,
městská policie

Už se zase hraje!
A

Vyšší Brod vyhrává. Tedy jen v rámci
Jihočeského kraje, protože mezinárodně
to v květnu nebyla žádná sláva.

Cesta do Lince po dvou týdnech opravdové přípravy je zdánlivě pěkně ujetý nápad,
ale konfrontace s Evropou je nutná v každé
době. Vztek a bezmoc nad rozhodnutími současné vládní garnitury jednou přejdou. Nicméně pochybnosti o tom, kdo je v této zemi
opravdu kompetentní a kdo ne, asi zůstanou.
Vyšebrodští se prali co mohli, ale hráči z ostat-

ních evropských zemí udělali na rozdíl od Jihočechů přece jen větší kus práce. Nejzajímavější
výkony podaly starší žákyně Anna Jarošová
s Andreou Petrů. Ty se z kvalifikační skupiny
prokousaly mezi nejlepších šest týmů turnaje.
Tam jim byly soupeřkami reprezentační týmy
Itálie, Rakouska, dvakrát Česka a výběr Bavorska. Na časy, když kadetky z Vyššího Brodu
dokázaly tyto týmy porážet, si asi budeme
muset chvíli počkat. Šesté místo je nakonec
v turnaji tohoto významu úspěch. Ale co tam
se člověk nedoví?…

Švýcaři, Rakušané, Finové přes epidemii trénovali jako o život, jen nehráli soutěže. Stejně
tak vybrané německé kluby. Tam se sjížděli mladí talentovaní hráči z celého Německa
a klubové herny praskaly ve švech. V Čechách
trénovali jen ti, kdo mají profesionální soutěž
a tak to s mládeží nějak dokázali skoulet.
Pak tu byly klubové herny trochu stranou
od lidí a s možností zatemnit okna. To už zase
tolik legální nebylo, ale sportovalo se. Ale co
kluby, jež provozují svůj sport ve školních tělocvičnách? Ty byly odsouzeny k nečinnosti
a sledování televize. 
Pavel Mleziva

Poděkování
Chtěla bych touto cestou moc a moc
poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří zorganizovali pro děti 12. 6. dětský
den na Hrudkově u Zavěšeného kafe.
Děti plnily různé úkoly na stezce v lese
i na louce, dostaly odměnu a byly
šťastné a spokojené. A o to šlo.
Ještě jednou díky, byl to bezvadný den.
G.H.
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Prevence zneužívání drog
V

pátek 11. června 2021 se uskutečnil pro celý 7. ročník projektový den, který byl zaměřen na téma
prevence zneužívání drog.

Aktivity byly rozděleny do dvou částí, v té první pracovali žáci společně s vyučujícím a v části druhé je
navštívila terénní pracovnice paní Mgr. Bílková. Ta žákům představila svou práci streetworkera, osvětlila
jim celou tuto problematiku přímo ze své praxe a ochotně zodpověděla na všechny zvídavé otázky.
Projektový den hodnotili žáci jako zajímavý a přínosný. 

Ryby
našich vod
Ž

áci a žákyně druhého a pátého ročníku se
ve čtvrtek 17. června 2021 zúčastnili dalšího z projektových dnů, jenž se nesl v duchu
rybářství.
Díky zkušenému panu Toncarovi, který se stará
o vyšebrodské klášterní rybníky, jsme se dozvěděli mnoho zajímavého, a to nejen o zdejším chovu ryb, ale také i něco o rybařině jako
takové.
Prima projektový den jsme zakončili koupačkou v řece Vltavě. 

Informace
ze školní jídelny
Bohužel jsme nuceni přistoupit k nepopulárnímu kroku, s ohledem na vzrůstající ceny potravin bude od 1. 9. 2021
cena za jeden oběd zvýšená o 2 Kč
v každé kategorii. Dále bych chtěla
za celý kolektiv školní jídelny poděkovat
všem našim strávníkům za jejich přízeň
a podporu v této mimořádné době,
všem přeji krásné léto, užijte si jej
v plném zdraví, v září se budeme těšit
na naše opětovné setkání. 

Knížka pro prvňáčka
I

v tomto školním roce se žáci 1. tříd, ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Vyšším Brodě,
zúčastnili projektu Knížka pro prvňáčka. A jak
to všechno začalo? Nejdříve se děti seznámily
s výrobou papíru, na které se samozřejmě podílely. Za nemalé pomoci p. uč. Marešové si každý prvňáček ručně vyrobil svůj papír. Na něj
po zaschnutí namaloval obrázek na zvolené
téma. Obrázky jsme předali paní knihovnici,

ta z nich vytvořila pro každou z prvních tříd
jednu leporelovou knížku. Během následné
návštěvy knihovny se děti dozvěděly, jak to
vlastně v knihovně chodí a prohlédly si společně zhotovenou knížku. Vzhledem k distanční výuce v tomto školním roce, která výrazně zasáhla zvláště do výuky čtení prvňáčků,
bude samotné Pasování na čtenáře probíhat
až v měsíci říjnu. 

Reichensdörferová Anna,
vedoucí ŠJ Vyšší Brod

Informace ke školnímu
roku 2021/2022
Nový školní rok začne ve středu 1. září.
Pokud nám to počasí dovolí, sejdeme se
opět u altánu na školní zahradě. Školní
jídelna i družina budou pro žáky v provozu od čtvrtka 2. září. Žádosti o přijetí
do školní družiny doručte nejpozději
v pondělí 30. 8. 2021, abychom mohli
co nejdříve zveřejnit seznamy přijatých
dětí. Přednost mají žáci 1. a 2. třídy,
z těch starších žáci dojíždějící. 
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Návštěva muzea a fotoateliéru Seidel
D

ne 10. 6. 2021 jsme jeli do fotoateliéru
Seidel v Českém Krumlově. V ateliéru jsme
se převlékli do dobových obleků, ve kterých
jsme se vyfotili. Dále jsme se dozvěděli, jak se
fotilo před 100 lety a vyzkoušeli jsme si vyvolávání fotek v temné komoře. Pobyt v Českém
Krumlově jsme si zpříjemnili návštěvou Městského parku, kde jsme nadšeně vyzkoušeli
venkovní posilovnu. Někteří z nás si pochutnali na výborném kebabu a ostatní na domácí svačině. Při odchodu se s námi rozloučilo
krásné a hravé štěně velikosti Maxipsa Fíka. 
kolektiv 6. A

Projektový den – počítačové sítě

T

řídy 6. A, 6. B a 5. A se zúčastnily projektového dne „Počítačové sítě“. Nejdříve jsme si říkali,
k čemu slouží počítačové sítě a jak fungují. Propojovali jsme počítače přes kabely jeden k druhému,a poté jsme propojili všechny počítače pomocí kabelů a switche.
V týmech jsme na plánku budovy spojovali počítače provázky (kabely) a switchem (z kartonu).
Po druhé hodině jsme šli ven a hráli jsme hru. Cílem hry bylo předat dětmi (počítačovou sítí)
zprávu z města do města. (z Prahy do Berlína atd.) Některé zprávy byly i zašifrovány, takže jsme je
pak museli rozšifrovat. 

Skončil školní rok plný zvratů
a nečekaných omezujících opatření
D

ěti strávily doma mnohem víc času, než
ve školních lavicích. Místo společné práce
ve třídě byly odkázané na monitor počítače,
pomoc rodičů a vlastní píli. Nekonaly se téměř
žádné školní olympiády, společné návštěvy
divadla, exkurze. Přesto se podařilo zvládnout
většinu toho, co bychom s žáky dělali při běžné výuce.
Až v posledních několika týdnech jsme se
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konečně sešli ve škole. Kromě procvičování
učiva, které si žáci osvojovali doma, bylo třeba
obnovit vztahy mezi spolužáky, dát znovu životu řád a předvídatelnost. I proto se v posledních týdnech mnohem víc učilo venku, konaly
se projektové dny, návštěvy knihovny, výlety.
Od července mají žáci vytoužené prázdniny
a pracovníci školy zaslouženou dovolenou.
Všem děkuji za úsilí, které celý školní rok

vynakládali na to, abychom všechno společně
zvládli. Nemenší díky patří i všem rodičům.
Bez nich by to nefungovalo.
Dětem i dospělým přeji, aby si dny volna mohli
užívat podle svých představ, slunné pohodové
dny a hodně důvodů k úsměvu. 
					
		
Vanda Kotálová

Absolventi ZUŠ Vyšší Brod
V

červnu vytvořili učitelé ZUŠ se svými žáky
online třídní koncerty – v případě, že jsou
tyto koncerty veřejné – naleznete odkazy
na webových stránkách školy.
Absolventi:
V letošním školním roce absolvovalo 26 žáků
první stupeň a 6 žáků druhý stupeň. Interních
absolventských koncertů ve Vyšším Brodě se
zúčastnili:

• 17. 6. od 18.00 Anna Jarošová, Zuzana Kramperová, Ema Mičanová, Andrea Petrů – zpěv,
Anna Mičanová, Filip Maček, Zuzana Svobodová – housle, Patrik Hoffman – violoncello.
• 22. 6. od 18.00 Patrik Kortiš, Vojtěch Šerhakl,
Matyáš David Velfl, Matěj Dušek – kytara

Kristýna Nováková (vyučující L. Ferebauer)
na SPgŠ Prachatice.
Výtvarný obor:
Anna Kahovcová, Clara Fleischhackerová,
Anastasia Kostrets (vyučující V. Kahovec)
a Eliška Ouředníková (vyučující J. Davídková)
byly přijaty na SUPŠ sv. Anežky.
Lucie Purkrábková (vyučující J. Davídková)
na HTL1 (Hochtechnische Lehre) Linz obor
Grafický design.
Filip Svoboda (vyučující J. Davídková) na SPŠ
Volyně – Design interiéru. 


Za ZUŠ Kaplice Mgr. Anežka Opekarová
Foto: Monika Slabihoudová

Všem absolventům gratulujeme.
Gratulace patří i našim žákům přijatým na školy s talentovými zkouškami.
Hudební obor:
Ema Mičanová (vyučující T. Haymann,
I. Voráčková) byla přijata ke studiu dvou oborů
– příčná flétna a zpěv na Konzervatoř
v Českých Budějovicích.

Pohlednice seniorům...

N

aše škola pravidelně pořádá výstavy a koncerty pro seniory, bohužel v době pandemie
nebyl možný osobní kontakt. Hledali jsme jiné cesty, jak se dostat za zavřené dveře
a překonat samotu.

Vyučující výtvarného oboru ZUŠ Kaplice Jitka Davídková a Václav Kahovec se rozhodli
udělat s dětmi v ZUŠ Kaplice projekt: „Pohlednice“. Myšlenkou projektu je potěšit osamělé seniory v našem okolí. Oslovili jsme organizace: Dům s pečovatelskou službou Kaplice,
Dům pro seniory Kaplice, Dům s pečovatelskou službou
Blansko, Dům s pečovatelskou službou Vyšší Brod a Dům
s pečovatelskou službou Loučovice a vše jsme domluvili.
Pak už nás čekalo samotné vyhotovení pohlednic z výtvarných prací našich žáčků. Zadní stranu vytvořila
Eliška Ouředníková technikou linorytu, do kterého
žáci školy napsali srdečná přání a pozdravy. Celý projekt podpořila MAS Pomalší. Doufáme, že adresáti
byli mile potěšeni... 
Pavlína Steel

Informace
z úřadu
Poslední květnový den byl v letošním roce
i posledním pracovním dnem našeho zaměstnance Ing. Josefa Špačka. Pan Špaček pracoval na městském úřadě jako referent odboru
životního prostředí. K této práci ho víceméně předurčovalo jeho vzdělání a velká praxe,
kterou získal během svých zaměstnání, která
měla vždy souvislost s péčí o les a s ochranou životního prostředí všeobecně. Na odboru životního prostředí měl na starost zejména
odpadové hospodářství. Kromě této agendy
byl ale vždy nápomocen při řešení záležitostí
souvisejících s ochranou krajiny, s ochranou
ovzduší apod. Vždy jsme se mohli spolehnout
na jeho znalosti z oblasti biologie nebo botaniky. Každému z nás vždy ochotně poradil
a pomohl. Za jeho vstřícné kolegiální jednání
jsme všichni pana Špačka měli rádi. A při společném loučení jsme mu přáli do jeho dalších
let hlavně pevné zdraví, hodně spokojenosti
a mnoho dalších let při práci s mládeží, které
v rámci vedení kroužku „Zálesáků“ předává své
znalosti o přírodě.
Bohužel v květnu jsme se také naposled
loučili s naší spolupracovnicí p. Lenkou Nebauerovou, která zemřela náhle, uprostřed
plného života. Odešla ve věku 52 let, ve věku,
kdy na loučení ještě nikdo nepomýšlí. Paní
Lenka Neubauerová odešla od rozdělané práce, od ještě mnoha nedokončených plánů,
ale zároveň za dobu svého působení ve funkci vedoucí odboru vedlejšího hospodářství
zanechala významné dílo. Spolupodílela se
např. na realizaci výstavby inženýrských sítí
pro čtrnáct rodinných domů, multifunkčního
sportovního hřiště u základní školy nebo zateplení a výměny oken budovy základní školy.
Pracovala na provedení celkové opravy budovy bývalé školy, na přestavbě objektu č. p. 200,
na revitalizaci veřejného prostranství v místní
části Těchoraz či na novém vybavení dětského hřiště. Za město spolupracovala na tvorbě projektových dokumentací pro nové akce,
např. pro přístavbu mateřské školy, výstavbu bytového domu, celkovou opravu zázemí
technických služeb, opravu ubytovny nebo
opravu dřevěné lávky. Svojí prací a snahou
přispěla paní Lenka Neubauerová k rozvoji
našeho města. 

Vladimíra Račáková
tajemnice MěÚ
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Soubor usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 1. 6. 2021
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. J. France a J. Poláčka
a zapisovatelku pí A. Krobovou.
Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Straka, Kotálová, Novotný, Kulík,
Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu jednání
ZM dne 1. 6. 2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.2.1., 2021.20.2.2.,
2021.20.2.3.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
doplnění programu jednání ZM dne 1. 6. 2021
o body č. 30 a č. 31
II. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM dne
1. 6. 2021
Hlasování o doplnění bodu č. 30:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Čížek, Poláček,
Marek
PROTI: Jarošová, Jaroš
ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o doplnění bodu č. 31:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM a RM
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 23. 3. 2021
a RM ze 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4. a 12. 5.
2021
K bodu č. 4 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
I. bere na vědomí
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poskytnutí dotace z rozpočtu Jč. kraje na spolufinancování neinvestičních nákladů – zajišťování základních činností při poskytování
sociálních služeb ve výši 1,480.000 Kč

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš, Čížek, Marek,
Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0

II. bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021
na „Letní tábor a informační aktivity v rámci
integrace Vietnamců“ ve výši 305.406 Kč
III. bere na vědomí
poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu –
kompenzační bonus pro rok 2021, ke zmírnění
negativních dopadů na daňové příjmy ve výši
119.890,44 Kč
IV. bere na vědomí
poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ
na projekt s názvem „Sázení stromů za nové
občánky“ ve výši 63.053 Kč
V. bere na vědomí
poskytnutí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce, s výjimkou
agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši
213.730 Kč
VI. bere na vědomí
poskytnutí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19 ve výši 301.050 Kč

K bodu č. 7 Závěrečný účet města
Vyšší Brod 2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.7.1., 2021.20.7.2.:
zastupitelstvo města

K bodu č. 5 Rozpočtové opatření 2/2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2021, úprava rozpočtu
představuje zvýšení příjmů o 2,210.488,69 Kč,
zvýšení výdajů o 3,170.562,90 Kč a financování
+ 960.074,21 Kč
Hlasování o schválení RO 2/2021:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: Marek
K bodu č. 6 Schválení účetní závěrky města
za rok 2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
účetní závěrku města Vyšší Brod za účetní
období 2020 sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020. Výsledek hospodaření ve výši +
32,580.763,24 Kč bude převeden na účet 432
– Výsledek hospodaření předchozích účetních
období
Hlasování o schválení účetní závěrky:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Poláček

I. schvaluje
a) závěrečný účet města Vyšší Brod za rok 2020
b) 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Vyšší Brod za rok 2020 s výhradou
II. schvaluje
a přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků podle přílohy č. 12
Hlasování o závěrečném účtu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jaroš, Jarošová, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o přijetí opatření:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Poláček, Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Čížek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Žádost o dotaci z rozpočtu města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod a FK Dolní Dvořiště, IČO 65025407 ve výši 36.000 Kč
na turnaj Magic Cup Šumava 2021.
Hlasování o dotaci ve výši 36 tis. Kč:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Voráčková, Kulík, Kotálová,
Novotný, Franc, Poláček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Smlouva o dílo na výstavbu
bytového domu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.9.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na „Novostavbu bytového domu, Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže“ mezi městem Vyšší Brod a zhotovitelem
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

pozemní stavby JIH, IČO: 48035599 za cenu
23,342.869 Kč + DPH.
Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček, Marek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 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. 2021.20.1.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
investiční záměr s názvem „Novostavba bytového domu Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže“.
Předmětem investičního záměru je pořízení
smíšeného bytového domu v rámci programu
Výstavby pro obce formou dotace ze SFPI.
Sociální byty jsou určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem
a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek
stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování o podání dotace:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček, Marek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Schválení způsobu pronajímání a vymezení okruhu uchazečů o bydlení
v novostavbě bytového domu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
pronajímání a vymezení okruhu uchazečů
o nájemní bydlení v bytovém domě u ul. Pohr. stráže, Vyšší Brod v následující podobě:
Město Vyšší Brod bude pronajímat bytové jednotky na základě náj. smlouvy obyvatelům
s trvalým pobytem ve městě V. Brod v bytové
nouzi nebo osobám s prokazatelnou vazbou
na město V. Brod v bytové nouzi. O přidělení
jednotlivých bytových jednotek bude rozhodovat rada města na základě individuálního
posouzení jednotlivých žádosti. Kritéria pro
individuální posouzení jednotlivých žádostí
jsou následující:
1. osoba žadatele je zletilá a trestně bezúhonná
2. finanční situace žadatele
3. upřednostnění rodiče–samoživitele
4. upřednostnění zdravotně znevýhodněných
osob
Hlasování o schválení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Jarošová, Jaroš, Čížek
ZDRŽEL SE: Poláček, Marek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 12 Stanovení výše nájemného
v novostavbě bytového domu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
aby nájemné v novostavbě bytového domu
v ulici Pohraniční stráže podle Nařízení vlády
č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného
obvyklého v daném místě, dle § 3 odst. 1) bylo
určeno na základě prokazatelného doložení
výše nejméně 3 srovnatelných nájemných.
Aby měli všichni budoucí nájemníci rovné
příležitosti vzhledem k výši nájemného a byla
zachována podmínka výše nájemného v místě
a čase obvyklého, bude se výši nájemného
odvíjet od aktuálních podmínek. Z tohoto důvodu nebude zatím stanovena pevná přesná
částka výše nájemného.
Hlasování o stanovení nájemného:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček, Marek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Žádost o koupi části pozemku
p. č. 421/2,k.ú. V. Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení zastavovací studie pozemku p. p č.
421/2, k. ú. Vyšší Brod
Hlasování o zastavovací studie:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Vyhodnocení nabídek
– prodej části pozemku p. č. 762/3 k. ú.
Hrudkov.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
na základě cenových nabídek na prodej části
pozemku p. č.762/3 o výměře 428 m2 v k. ú.
Hrudkov prodej tohoto pozemku žadateli.
Hlasování o prodeji:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Oceňování věcných břemen
zřizovaných pro technickou infrastrukturu
města VB
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí

informaci o nabytí účinnosti novely právních
předpisů mající významný vliv na oceňování
věcných břemen zřizovaných pro technickou
infrastrukturu MěÚ V. Brod.
K bodu č. 18 Smlouva – věcné břemeno
„Hrudkov rekonstrukce vedení NN“
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Hrudkov rekonstrukce vedení
NN“, z účelem umístění distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, kabelové spojky, kabelové
pilíře na pozemcích p. č. 1/1, 2, 9/1, 9/6, 228/1,
1811/1, v k. ú. Hrudkov, mezi městem Vyšší Brod
a EG.D, a.s., IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400
(oprávněnou stranou), ve prospěch oprávněné
strany za 30.000 Kč bez DPH. K této částce bude
připočítávána platná sazba DPH.
Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Smlouva o zřízení služebnosti
„Chodník podél silnice II/163 – Vyšší Brod“
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.19.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – právo uložení kanalizace a vodovodu a dále právo chůze a jízdy
za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto
zařízení, uložené do pozemků p. č. 1488/3 v k.
ú. Herbertov a p. č. 201/13 a 202/8 v k. ú. Vyšší
Brod v rámci stavby „Chodník podél silnice
II/163-Vyšší Brod“ – mezi městem Vyšší Brod
a Jihočeským krajem; prostřednictvím Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. (jako
povinným). Služebnost se zřizuje bezúplatně.
Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 20 Smlouva – věcného břemeno
„STL Vyšší Brod č. p. 280 – BD“
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.20.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene „Příp. STL Vyšší Brod č.p. 280 – BD“,
za účelem umístění distribuční soustavy – STL
přípojka na pozemku p. č. 67/6 v k. ú. Vyšší
Brod, mezi městem Vyšší Brod a EG.D, a.s., IČO:
28085400 (oprávněnou stranou), ve prospěch
oprávněné strany za 10.000 Kč bez DPH. K této
částce bude připočítávána platná sazba DPH.
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Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Kotálová, Novotný, Kulík,
Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 21 Smlouva o budoucí smlouvě
– věcné břemeno „Vyšší Brod K/949/2 – NN"
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.21.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení pro stavbu „Vyšší
Brod K/949/2 –NN“, za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN; uzemnění, na pozemcích p. č. 1706/11, 1706/14,
1706/5, 950/10 v k. ú. Vyšší Brod, mezi městem
Vyšší Brod a EG.D, a.s, IČO: 28085400, (oprávněnou stranou), ve prospěch oprávněné strany za 10.000 Kč bez DPH. K této částce bude
připočítávána platná sazba DPH.
Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 22 Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.22.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č pro stavbu „Rekonstrukce kašny se sochou, Studánky
u Vyššího Brodu“, za účelem přípojky kanalizace na pozemku p. č. 2777/12 v k. ú. Studánky,
mezi městem Vyšší Brod a Správou a údržbou
silnic Jč. Kraje (oprávněnou stranou), ve prospěch oprávněné strany bezúplatně.
Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 23 Smlouva o převodu práv
a povinností z územního rozhodnutí
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.23.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu Vyšší
Brod, ulice Pohraniční stráže – novostavba
bytového domu pro energetické zařízení –
přípojka elektřiny na pozemku p.č. 20/1 v k.ú.
Vyšší Brod z města Vyšší Brod na EG.D, a.s.,
IČ: 28085400.
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Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Jaroš, Jarošová, Hanzlíček, Marek, Čížek
ZDRŽEL SE: Poláček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 24 Majetkové vypořádání
„stanovení ceny služebnosti cyklostezky“.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.24.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znalecký posudek na stanovení ceny služebnosti cyklostezky na částech pozemků p. č.
1421/13, 1443/5, 1443/10 a 1443/14, které
jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro
Povodí Vltavy, státní podnik. Cena stanovena
ve výši 17.518,40 Kč bez DPH.
Hlasování o schválení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 25 Výroční zpráva o činnosti
Městského úřadu za rok 2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
výroční zprávu za činnost městského úřadu
za rok 2020.
K bodu č. 26 Povodňový plán Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.26.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
Digitální povodňový plán města Vyšší Brod
Hlasování o schválení povodňového plánu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 27 Kontrolní výbor
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.27.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zápis o provedené kontrole č. 6 ze dne 13. 5.
2021.
II. schvaluje
znovu projednání zprávy kontrolního výboru
na dalším zasedání ZM.
Hlasování o znovuzařazení bodu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Franc
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 28 Pořízení PD na výtahy
v bytových domech města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.28.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení projektové dokumentace na výstavbu
výtahů v bytových domech města v roce 2021.
Hlasování o pořízení PD:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Poláček, Marek,
Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Čížek, Jarošová, Jaroš
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 29 Partnerská smlouva s CPDM,
o. p. s. Český Krumlov
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.29.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření Partnerské smlouvy mezi
městem Vyšší Brod a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., IČO: 25158058 za účelem realizace projektu „Letní týdenní tábor
o českém jazyce a kultuře“.
Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 30 Činnost MěP Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.30.1.:
zastupitelstvo města
ukládá
Městské policii vypracování zprávy o činnosti
vždy pololetně s tím, že zpráva o činnosti musí
mimo jiné vždy obsahovat:
1.	zprávu o funkčnosti městského kamerového dohlížecího systému
2.	evidenci o vybraných blokových pokutách
rozdělenou dle lokalit
3.	zprávu o využití mobilního radaru
Hlasování o uložení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček,
Marek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 31 Žádost o dotaci z rozpočtu
města FK Dynamo
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
U s n e s e n í č. 2021.20.31.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace mezi městem Vyšší Brod a FK Dynamo
Vyšší Brod, IČ: 45010340 ve výši 80.000 Kč.

Hlasování o původním návrhu:
PRO: Vidlák, Novotný, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Franc, NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva města
Vyšší Brod konaného dne 1. 6. 2021
K bodu č. 8 Žádost o dotaci z rozpočtu
města
Hlasování o protinávrhu 20 tis.:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kulík, Kotálová,
Novotný, Franc, Poláček
PROTI: Straka, Vidlák, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Hlasování o původním návrhu 40 tis.:
PRO: Straka, Vidlák, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Franc, Poláček
ZDRŽEL SE: Kulík, Voráčková, Novotný
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato

Zprávy z rady
Dopravní stavby

Město bude ve spolupráci s Jihočeským krajem, resp. Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje (SÚS) realizovat dvě dopravní stavby.
Jedná se o opravu silnice a její opěrné zdi
ve Studánkách, v rámci tohoto projektu má
město uzavřenou smlouvu o společnosti s Jihočeským krajem a bude realizovat výstavbu
chodníku, opěrné zdi chodníku a veřejného
osvětlení. Stavba by měla být zahájena na začátku července, více informací o této akci naleznete dále v tomto vydání zpravodaje.
Druhým projektem, tentokrát ve společnosti
s SÚS je oprava komunikace a zabezpečení
svahu pod klášterem. V rámci této stavby bude město investorem opravy chodníku a vybudování nového veřejného osvětlení. 24. června
proběhlo otevírání obálek s nabídkami firem
na celou tuto stavbu. Práce by měly započít
v září letošního roku s tím, že první část stavby
bude dokončena do konce listopadu a poté
bude pokračovat v dubnu 2022. Stavba musí probíhat mimo letní sezónu a za částečné
uzavírky komunikace s kyvadlovým provozem.
Posledním záměrem souvisejícím s dopravou
je příprava vybudování dobíjecí stanice pro
elektromobily. Město navázalo spolupráci se
společností Eon a rada města záměr schválila. Na parkovišti pod klášterem u dřevěné
lávky vznikne dobíjecí stanice pro dva osobní
automobily. S ohledem na přípravu projektu
a získání všech povolení a zajištění napojení
k elektrickému vedení, bude dobíjecí stanice
stát na svém místě přibližně do jednoho roku.

K bodu č. 13 Žádost o koupi části pozemku
na p. č. 1170/2 v k.ú. Herbertov
Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0 , NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 14 Žádost o koupi části pozemku
na p. č. 1170/2 v k.ú. Herbertov
Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 16 Prodej pozemku p. č. 34/1
v k. ú. Herbertov
Hlasování o zveřejnění záměru:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 31 Žádost o dotaci z rozpočtu
města FK Dynamo
Hlasování o protinávrhu 72 tis.:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Franc, Jaroš
PROTI: Vidlák
ZDRŽEL SE: Straka, Novotný, Jarošová, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Vyšší Brod 1. 6. 2021
Dokument neobsahuje chráněné osobní
údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Bytový dům

V květnu proběhla veřejná zakázka na dodavatele stavby nového bytového domu ve,
nejvhodnější nabídku podala společnost Swietelski. Celkové cena vzniklá z výběrového řízení činní cca 23 miliónu korun bez DPH.
Uzavření smlouvy s dodavatelem již schválilo
i zastupitelstvo města a během léta se začne
s realizací. Město požádalo i o dotaci na tento
projekt a část nákladů předpokládá financovat
z bankovního úvěru. V ulici Pohraniční stráže
se během léta započne i s výstavbou nového
parkoviště, které bude navazovat na současnou parkovací plochu před č. p. 312.

Probíhající projekty

V současné době probíhá ve městě několik
větších staveb. Pracuje se na přístavbě mateřské školy, základní stavba by měla být dokončena do konce října letošního roku. Náklady se
vyšplhají na 10 mil. korun. Na realizaci město
získalo dotaci IROP ve výši necelých 5 mil. Pracuje se také na úpravně vody, kde je hlavním
záměrem instalace nové technologie, která
zabezpečí efektivnější využití vodních zdrojů
a dostatek pitné vody pro město i do budoucna. Město za modernizaci zaplatí přes 14 mil.
korun s tím, že víc jak 7 mil. korun bude hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství. Třetím
velmi důležitým projektem je oprava ohradní
zdi hřbitova, která spočívá především v jejím
statickém zajištění. V letošním roce se mají
do opravy vložit náklady ve výši cca 2,9 mil.
korun a přibližně 1,3 milionu by mělo být financováno z prostředků Ministerstva kultury
z Programu regenerace městských památkových zón. 
Jan Straka
místostarosta

Poděkování

D

ěti z dětské skupiny mi připravily milé překvapení. Pod vedením paní Michaely Dvořákové vyrobily překrásný obraz s motivem
rozkvetlé louky včetně motýlů, berušek a pavoučků. Obraz je složen z jednotlivých čtvrtek papíru, které opravdu tvořily malé dětské
ručičky našich nejmenších. Obraz je k vidění
na schodišti městského úřadu v objektu č.p.
250. Věřím, že v dnešní uspěchané době,
v době plné negativních zpráv, bude zhlédnutí obrazu vítanou změnou, která všem přinese
radost a potěšení ze šikovnosti našich dětí.
Ještě jednou děkuji Sárince, Matýskovi, Kájovi, Míšovi, Honzíkovi, Esterce, Štěpánkovi,
Quyetovi, Elišce M., Elišce K., Vanessce, Elence
a Eleanorce. 



Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ
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Oprava komunikace
a výstavba chodníku ve Studánkách
V

letošním roce čeká město ve spolupráci
s krajskými organizacemi práce na dvou
stavbách. První z nich se rozběhne během léta ve Studánkách. Bude zabezpečena statika
komunikace, oprava propustku a rekonstrukce
povrchu. S tím bude spojena i stavba, jejímž
investorem je město, vybuduje se nový chodník včetně zabezpečení pravého svahu silnice, pokud nahlížíme na komunikaci směrem
od Vyššího Brodu, a nové veřejné osvětlení
v této části.
Zástupci města a kraje předali staveniště
na konci června. Začátek stavby je plánován
na přelom června a července. Vysoutěženým
dodavatelem je firma STRABAG, a. s., veřejná
zakázka nezohledňovala pouze cenu, ale také

navrženou dobu realizace. I v tomto směru podal dodavatel nejvhodnější nabídku a stavbu
má provést za 150 dní. Stavební práce budou
probíhat v úseku od propustku na začátku
místní části po křižovatku směrem na Dolní
Drkolnou a Horní Dvořiště ve Studánkách. Jak
bylo zmíněno výše, Jihočeský kraj bude investorem rekonstrukce propustku, komunikace
a opravy opěrné zdi silnice. Město v úseku
vybuduje chodník, zabezpečí svah nad komunikací pomocí železobetonové zdi a vybuduje nové veřejné osvětlení podél chodníku.
Náklady na část, jejímž investorem je město,
se budou pohybovat ve výši 4,5 mil. korun.
Na stavbu chodníku požádalo město o dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Termín dodání kompostérů zdarma
pro občany se odkládá
M

ěsto Vyšší Brod má na základě dotace pro Svazek Lipenských obcí k dispozici 100 domácích
kompostérů, které bude zdarma rozdávat občanům.

Bohužel ale výrobce kompostérů na konci června informoval město, že z důvodu nedostatku plastu na trhu, nebude schopen v současné době kompostéry vyrobit a dodávku odkládá až na příští
rok.
Všichni, kteří si již o kompostér požádali, zůstávají v evidenci a svůj kompostér získají, ale bohužel
až v příštím roce. Podmínky zůstávají neměnné. 
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Omezení v dopravě
S dopravními stavbami jsou ve valné většině
spojená i dopravní omezení, a nejinak tomu
bude i v našem případě. Stavba začne rekonstrukcí opěrné zdi komunikace, v této etapě
dojde k uzavření přibližně 100 m části komunikace směrem na Dolní Drkolnou od křižovatky
ve Studánkách po křižovatku u dolní autobusové zastávky. Průjezd po hlavní silnici bude
řízen semafory. V další etapě, kdy se práce
přesunou k rekonstrukci propustku a komunikace, bude průtah zcela uzavřen a dojde již
ke zprůjezdnění uzavřené části místní komunikace na D. Drkolnou, po níž bude vedena objízdná trasa. Provoz bude opět řízen kyvadlově
pomocí semaforů. 
jstr

Jihočeské letní linky

www.jikord.cz/cyklobusy

LIPNO DRAGON BOAT RACE 2021
Foto: Václav Kolář

v partě kamarádů a krásném prostředí Lipna
na vás čeká jihočeská pohostinnost od rána až
do dlouhého večera ve společnosti s nějakou
tou kapelou a jinou zábavou. Připraven bude
i bohatý doprovodný sportovní a kulturní program nejen pro děti. Závod je součástí akce
„Lipno sport festival 2021“. Podrobnosti o doprovodném programu najdete na
www.lipnosportfestival.cz
Pokud také chcete přičichnout této atmosféře,
neváhejte a přijeďte! Jistě se kolem vás v práci,
ve škole nebo v oddíle najde 20 lidí, které by
tato akce zajímala.
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V RAFTINGU
EVROPSKÝ POHÁR V RAFTINGU
28. – 29. 8. 2021
Přijďte se podívat na nejlepší české raftaře.
Závodit se bude na nejtěžší trati v Evropě,
přes Čertovy proudy. 

ZÁVOD SERIÁLU ČESKÉ NÁRODNÍ LIGY
DRAČÍCH LODÍ
závod otevřený pro širokou veřejnost

Kontakt:
Mgr. Jan Veber, Tel: +420 739 258 186,
Lipno nad Vltavou, LDBR@HANACE.INFO

Pořadatel: Česká Asociace Dračích Lodí

Všechny informace o akci najdete
na internetových stránkách pořadatele
www.hanace.info

Technické provedení:
OUTDOOR CLUB HANACE České Budějovice
Termín: sobota 14. srpna 2021
– závody dračích lodí na 200 m
Místo:
pláž pod bazénem, obec Lipno nad Vltavou

Poskládejte tým a bojujte o titul mistrů
Lipenské přehrady.
Závodit může opravdu každý. Nic k tomu není
potřeba. Veškeré vybavení (dračí loď, pádla, buben) včetně kormidelníka a odborného výkladu vám zajistíme. Kromě pádlování

Foto: Štěpán Skalka
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Jaká je Vaše ideální dovolená? A kde?
Felix: moje ideální dovolená je, když přijedu
s dětmi do Turecka, do našeho oblíbeného hotelu a už nic víc nemusím. Nikam nechodím,
jen ležím u vody, plavu a užívám si tureckého
pohostinství.
Julie Anna: Jak jsem již zmínila, mám nejradši
vyjet s partou na vodu, nebo k nám na chalupu. Samozřejmě moře a zahraničí miluju,
ale když mi nevyjde, tak se nezblázním.
Vyšší Brod je Mekkou milovníků sjíždění
řek, je odtud splavná Vltava a ročně tudy
projedou tisíce vodáků. Sjížděli jste někdy
řeku, bavilo Vás to?
Felix: nikdy jsme bohužel žádnou řeku nesjížděl.

Anna Julie Slováčková:

Ideální dovolená je vyjet
s partou na vodu
Zanedlouho startuje Kulturní léto a prvním
koncertem bude vystoupení Felixe A. Slováčka, Julie Anny Slováčkové a FQuintetu, a to
ve čtvrtek 8.7.2021. od 19 hod v klášterní
zahradě. Podělili se s námi o své představy
ideální dovolené a odhalili plány na léto.
Můžete nám představit program, se kterým
přijíždíte?
Felix: Program je velmi široký. Spočívá z melodií
muzikálu, filmů a krásných populárních písní.
Julie Anna: Já budu zpívat hlavně ty populární písně. Můžete se ale těšit určitě i na swing,
nebo klasiku.

Plánujete v létě dovolenou nebo jste zavaleni prací, teď, kdy se kultura postupně
uvolňuje?
Felix: Hodně jsem si přál dovolenou a odjet
k moři, kde jsme dva roky nebyl a mám to tam
moc rád. Jak se ale léto blíží, tak se mi každý
víkend zaplňuje žádostmi o koncertní vystoupení. Pokud vyrazím, tak až koncem září.
Julie Anna: Já si už po zkušenostech z minulého léta radši nic neplánuji. Buď pojedu někam
úplně spontánně anebo ne. Uvidíme. Já si stejně nejradši užívám dovolenou v naší krásné
zemi, na vodě, chalupě, nebo táborech.

ak jako každý rok i letos Vyšebrodský klášter otevře své
brány návštěvníkům, jimž kromě tří prohlídkových okruhů
nabídne i dvě zvláštní doprovodné akce ke stálé expozici
nazvané Ve znaku lilie a růže:
V sobotu 17. 7. v 15.00 zveme
na přednášku o souboru devíti slavných deskových obrazů Vyšebrodského oltáře, které
v dílně Mistra Vyšebrodského
oltáře objednal v roce 1347
Petr I. z Rožmberka. O historii obrazů i o jejich uměleckém ztvárnění pohovoří historička umění Anežka Holasová. V sobotu
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14. 8. rovněž v 15.00 pracovnice cisterciáckého opatství Lucie
O’Suilleabhain a Anežka Holasová představí ženské cisterciácké
kláštery v Čechách a na Moravě,
jejich vznik, historii a současnost.
Novinkou budou sobotní dopoledne (17. 7. a 14. 8.) věnována
dětem. Na krátké okružní prohlídce je průvodce seznámí se
základními rysy řeholního života,
s legendou o založení kláštera
i se zajímavostmi vyšebrodského
opatství. 


Anno, jaké máte plány se svou kapelou
a projektem Aura? Budete v létě koncertovat a představovat svoje debutové album?
Zazpíváte i na vyšebrodském koncertě
nějakou skladbu z této desky?
S kapelou se nám rozjíždí pomalu ale jistě krásné léto plné koncertů. Hlavním bodem této
letní sezóny pro nás bude však křest naší debutové desky s názvem „Aura“, kterou pokřtíme 12. 8. v Praze na Smíchovských terasách.
Doufám, že ve Vyšším Brodě spíše s celou svou
vlastní kapelou brzy vystoupím a desku vám
předvedu s mýma klukama! To by byla pro mě
velká čest, vzhledem k tomu, jak moc mám
toto místo ráda!
Vstupenky na koncert můžete zakoupit
v Infocentru. 


Léto ve Vyšebrodském klášteře
T

Julie Anna: téměř každý rok. Pomalu se pokaždé dojímám, když už sem přijíždíme. Dojímám
se pak znovu, když rozkládáme stan. Miluji každé krásné zákoutí Vltavy, miluji to u Veverek J
a zkrátka tady vznikají ty nejlepší vzpomínky.

text: Monika Holasová

Foto: Jakub Ludvík

Čtenářský koutek
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Knižní novinky
Doufám, že Vám letní knižní novinky udělají
radost a nenecháte je přes léto čekat v regálech knihovny. Ta bude o prázdninách otevřena podle prázdninového provozu, který
je uveden níže. Nezapomeňte se zapojit
do fotografické soutěže „S knihou na prázdninách“ a vyfoťte se se svou oblíbenou
knihou. Mějte krásné léto!

Pro děti a mládež
Praha ha ha!
– Barbora Buchalová
Velkoformátové
knížkové
leporelo seznámí vaše děti
s nejznámějšími budovami
a lidmi Prahy, děti pobaví komické situace i řada detailů.
Byl jednou jeden život:
Mozek – Jean – Charles
Gaudin
Komiksové zpracování kultovního animovaného seriálu!
Vydejte se spolu s Maestrem
a jeho přáteli do hlubin lidského těla. Sledujte, jak bojují
s viry a bakteriemi a starají se
o to, aby zůstalo zdravé a šlapalo jako hodinky.
Objevte, jak funguje nejdokonalejší počítač
na světě – lidský mozek.
Knihožrouti: kam zmizela
školní knihovna?
– Klára Smolíková
Aleš se Zorkou se pouštějí
do dobrodružného pátrání.
Tentokrát přímo ve škole.
Musí zjistit, co se stalo se školní knihovnou! Během prázdnin beze stopy zmizela a s ní všechny knížky! Kniha zavede malé čtenáře do světa
slov a příběhů.

S Komenským do komiksu
– Klára Smolíková
Příběh Filipy a jejích spolužáků se odehrává během jediného dne stráveného únikovou
hrou. Pátrání v jednotlivých
místnostech však není završeno jen vyřešením hádanky
a nalezením klíče, ale také komiksovým příběhem ze života Jana Amose Komenského.
Obrázky z moderních
Československých dějin
1945 – 1989 – Jiří Černý,
Lukáš Fibrich
Výpravný komiks provází dějinami Československa a érou
totality ve všech jejích podobách. Přístupnou a srozumitelnou formou přivádí mladé
čtenáře k proměnlivé době let 1945 – 1989.
Pro dospělé čtenáře
Kateřina Howardová:
Nevěrná královna
– Alison Weirová
Příběh páté manželky krále
Jindřicha VIII., je jedním z nejtragičtějších v anglických dějinách. Dívenka sotva odrostlá
dětským střevíčkům, kterou
ke dvoru přivedla její ctižádostivá rodina, okouzlila krále svými půvaby
a krásou.
Ostrov žen moře – Lisa See
Román přináší vhled do jedinečné a neopakovatelné kultury ostrovního společenství,
v němž mají hlavní slovo ženy,
které se věnují nebezpečné
fyzické práci pod hladinou
i na souši, zatímco jejich manželé pečují o děti.

Zápisník alkoholičky
– Michaela Duffková
Otevřená a přímá zpověď abstinující alkoholičky. Michaela
Duffková je mladá matka, která se rozhodla otevřeně promluvit o své závislosti na alkoholu i o složité léčbě.
Gump:
Pes, který naučil lidi žít
– Filip Rožek
Srdceryvné vyprávění očima
toulavého psa Gumpa. Příběh
o cestě plné překážek a pastí,
o lásce, která má sílu dosáhnout až za duhový most, o neochvějné psí obětavosti položit život za svého
páníčka, o naději, kterou nespoutá ani ten
nejpevnější řetěz, ale také o zvířecí moudrosti,
která nám lidem otevírá oči.
Paní ze Severu 3:
Solvejžin slib
– Corina Bomannová
Po těžké nehodě a smrti snoubence se Solvejžin svět ocitl
v troskách. Vrací se na Lejongard za svou matkou a babičkou s rozhodnutím, že
všechen svůj čas a úsilí věnuje panství. Má sice
mnoho nápadů, ale netuší, jak je uskutečnit.
Slavné časy jejich hřebčince jsou dávno pryč
a šedesátá léta vyžadují nový, moderní přístup
k chovu koní.
Zrušený rok: Deník 2020
– Michal Viewegh
Rok 2020 byl zřejmě pro valnou část obyvatel této planety
tím nejpodivnějším a bohužel
mnohdy i tím nejbolestivějším obdobím, jaké kdy zažili.
Rokem, který všechno změnil
– i když byl povětšinou zrušený. Tři sta šedesát
pět dní v životě české společnosti, tři sta šedesát pět dní v životě Michala Viewegha.
S napětím

Cyklistka – Jana Poncarová
Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze
šlechtického rodu Battaglia.
Její dobrodružná povaha jí
však velela jinak. Z divokého
děvčete vyrostla sebevědomá
žena, která na kole zcestovala
kus světa…

Říkají mi Lars – Daniel Gris
Vypadalo to jako pohodovej
kšeft. A pak se všechno podělalo… Lars je soukromé očko.
Opatřuje informace, sleduje
lidi, řeší problémy, nebo naopak problémy vytváří, to vše
podle přání a potřeb svých
klientů.

Hezký, ale narovnej se
– Johana Fundová
Aneta, Kryštof a Nela jsou
třicátníci se zcela odlišnými
životy. Když jim však v září
2020 přistane na Facebooku
pozvánka na třídní sraz se základkou, vzpomínky na jejich
společnou minulost jsou rázem zpět…

Tváře noci – Corrie Jackson
Sophii Kentové se díky píli
a houževnatosti podařilo vypracovat mezi elitu novinářské branže. Avšak v den, kdy
zemřel její mladší bratr, se
Sophiin soukromý i profesní
život rozpadl na kusy.
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Případ dětinského dědice
– Pavel Šoltéz
Lákavý detektivní příběh
z pera oblíbeného autora se
odehrává v patnáctém století, kdy se přes Čechy přehnala
bouře ničivých válek…
Anděl v podsvětí
– Juraj Červenák
Sedmá kniha z řady historických detektivek o kapitánu
Steinovi a notáři Barbaričovi.
V Praze zuří mor a císař Rudolf
II. se s celým dvorem přestěhoval do Plzně. Pověst tohoto mravopočestného, panovníkovi oddaného
města však ohrožuje série zločinů.
Ztracené střípky
– Tim Weaver
Rebeka
Murphyová
je
od rozchodu s manželem
na všechno sama a náročná
práce v nemocnici a výchova
dvou malých dcer si na ní začíná vybírat svou daň. Proto
se Rebeka rozhodne na jeden den všeho nechat a doprovodit bratra
Johnnyho na pracovní výlet na odlehlý ostrůvek sto šedesát dva kilometrů od pevniny. Jenže jeden den se protáhne na pět měsíců.
Bratrstvo růžového kříže
– Jan Bauer
Prahu na sklonku 16. století
vyděsí letáky záhadného Bratrstva růžového kříže, které
se přes noc objevují na vratech kostelů. Jejich autoři
slibují příchod dne osvícení
a rozdrcení ďábla nevědomosti.

Pro zajímavost
To je on! O té, co si říkala
Toyen – Milena Štráfeldová
Tři slova, ze kterých možná
vzniklo umělecké jméno surrealistické malířky Toyen.
Jméno stejně záhadné, jako
byla sama. Jako by za sebou
stále zametala stopy.
Hyde Park Civilizace
– Daniel Stach,
Gabriela Cihlářová
Výběr rozhovorů s vědci
a osobnostmi z pořadu Hyde
Park Civilizace. Kniha pro ty,
co ví, že chtějí vědět. Hosty
Hyde Parku Civilizace jsou
lidé, kteří mění svět. Lidé, kteří zachránili tisíce nebo i miliony životů. Lidé, kteří se postavili
útlaku a nepoddali se utrpení. Lidé, kteří Vás
posunou dopředu.
Život na naší planetě:
Mé svědectví a vize
pro budoucnost
– David Attenborough
Přírodopisný bestseller vědce Davida Attenborougha,
podle kterého Netflix natočil stejnojmenný dokument Alarmujícím svědectví o stavu planety
od uznávaného přírodovědce a tváře populárních dokumentů BBC, které všichni známe
z televizních obrazovek. David Attenborough je nejznámějším britským tvůrcem přírodovědných filmů. Ve své dosud nejosobnější
a nejotevřenější zpovědi se ohlíží za svým
životem a historií vývoje života na Zemi.
S pomocí ohromujících statistik truchlí nad
ztrátou divočiny a přichází s vlastní vizí budoucnosti.

Uprdelismus – Jan Menděl
Autor, který poznal všechny
možné příručky k lepšímu životu, k němuž mají pomáhat
různé meditace, cviky či dechová cvičení se proti tomuto
trendu obrátil. Řešení našel
v obráceném gardu. Podle něj je mnohem
účinnější mít všechno u prdele. Proto také vymyslel svůj novotvar, které v knize rozvíjí.
Vypravěč: Vlastní životopis
– Frederick Forsyth
„Jen o vlásek jsem unikl hněvu hamburského obchodníka se zbraněmi, v občanské
válce v Nigérii mě skoro trefil
MiG a v Guinee-Bissau sem
přistál přímo v epicentru
krvavého převratu. Zatkla mě
Stasi, hostili Izraelci, IRA mě donutila nakvap
se přestěhovat z Irska do Velké Británie a jistá
atraktivní Češka, agentka tajné služby… no, její
úsilí bylo trochu intimnějšího rázu. A to je jen
začátek,“ říká Frederick Forsyth, světoznámý
autor špionážních románů.

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

V

Foto: Tereza Myslíková

Foto: Michaela Dvořáková
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„rozvolněném“ červnu jsme s prvními třídami dotvořili jejich první knihu. Malovaná
leporela na téma „Ovoce a zelenina“ a „Brouci“
vypadají nádherně. Prvňáčci se seznámili s nabídkou knihovny, naučili se orientovat v regálech a vyhledávat knihy. Popovídali jsme
si o vývoji písma a knihy. Tradiční pasování
na čtenáře jsme po domluvě s paní učitelkou
přesunuli na podzim, kdy dětičky doženou
drobný „covidový“ skluz a budou čtenáři par
excellence.
Do knihovny zavítali také druháci, kteří čas
v knihovně strávili s českou pohádkou. Děti
se seznámily s autory pohádek, jejich dílem
i hlavními hrdiny.
Třeťáci si z knihovny odnesli znalosti o literárních žánrech, ale také návod na vytvoření
prázdninového deníku. Dětem byly představeny dobrodružné a cestovatelské knihy vhodné
pro prázdninové čtení.
S dětskou skupinkou Brodýsek jsme podnikli čtenářský piknik v klášterní zahradě. Hlavním tématem byly barvy, které děti provázely
v rámci barevného týdne. 

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VYŠŠÍ BROD
VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

„S KNIHOU

NA PRÁZDNINÁCH“

VYFOŤ SE O PRÁZDNINÁCH SE SVOU
OBLÍBENOU KNIHOU NA CO NEJZAJÍMAVĚJŠÍM
MÍSTĚ, KTERÉ BĚHEM SVÝCH PRÁZDNINOVÝCH
DOBRODRUŽSTVÍ NAVŠTÍVÍŠ.
FOTOGRAFIE DO SOUTĚŽE MŮŽETE POSÍLAT

DO 31. SRPNA 2021.

NA EMAIL KNIHOVnA@MESTOVYSSIBROD.CZ
VÝHERCE BUDE VYHLÁŠEN A ODMĚNĚN

10. září 2021.
ZASLANÉ FOTOGRAFIE BUDOU POTÉ
VYSTAVENY V KNIHOVNĚ.
TĚŠÍM SE NA VAŠE
ČTENÁŘSKÉ ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN.

kontakt:
@ k n i h o v n av y s s i b r o d
# k n i h o v n av y s s i b r o d
k n i h o v n a @ m e s t o v y s s i b r o d. c z

w w w. k n i h o v n av b r o d. c z
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Hledá se
vyšebrodský
Čapek

Pouze malé skupinky rozvracečů neopovědně nabádaly ať lidé skloní
hlavu a zkusí si nohy přepočítat.
Napříč celým politickým spektrem rezolutně zaznělo jednoznačné
odsouzení těchto myšlenek.
„Náš hrdý, poddajný lid sklánět hlavu nebude“, odpověděli svorně
vrcholní (i bezvýznamní) představitelé, trochu opomíjíce fakt, že se zmiňovaného lidu na názor neptali – ostatně jako obvykle.
Lid po hospodách reptal, vymýšlel vtipy, ale v podstatě mu to bylo jedno
– ostatně jako obvykle. 
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ZUZANY KOTISOVÉ

VERNISÁŽ 13.7.2021, 17:00
VÝSTAVA 13.7.-13.8.2021
GALERIE STARÁ RADNICE, NÁMĚSTÍ 104, VYŠŠÍ BROD
WWW.ZUZANAKOTISOVA.CZ

IMPULSY

17.8. - 17.9. 2021
Vernisáž 17. SRPNA od 17 hohin

Jaro se plně ujalo vlády a Vyšší Brod se probouzel do dalšího, krásného rána. Tentokrát však jakoby něco viselo ve vzduchu.......ta zpráva se
rozšířila rychlostí blesku – vlastně ještě rychleji – rozšířila se rychlostí
pomluvy...
Novinové titulky bulvárních i takzvaných seriozních novin hlásaly palcovými písmeny „MÁME TŘETÍ NOHU“. Hlad po informacích byl obrovský,
zkolaboval úklid města, protože si trafikantky musely vypůjčit multikáru
na odvoz tržeb do banky.
Na politické scéně se rozhořel tvrdý boj zdali je třetí noha levá či pravá.
Zdravotní pojišťovny pohotově zvýšily o třetinu povinné pojistné a jedním dechem dodávali, že třetí noha je soukromá věc pojištěnců a veškeré léčebné výdaje si musí každý hradit sám. Pozadu nezůstala ani vláda.
Vzhledem k většímu opotřebení komunikací etc.etc., je nutno o třetinu
zvýšit daně. Přesněji, s organizačními změnami a zokrouhlením bude
tato třetina 56,9 %.
Ještě rychleji reagovali trhovci. Třínohavicové džíny světových značek se
na stáncích objevily téměř současně s novinovými titulky. Také do prodejny s obuví dorazila zásilka a na krabicích si výrobce pohotově změnil
logo na Baťaťa.
Vyvstávaly nové a nové problémy, feministky obsadily bary s požadavkem, že i ony si teď mohou dávat do „třetí nohy“. Fotbal byl v troskách,
rozhodčí uměli pískat ruku, ale neuměli pískat třetí nohu. Ještě horší to
bylo s hráči, mnozí měli doposud při hře potíže ovládat dvě nohy, ale teď
se situace blížila ke katastrofě.
Proslýchalo se, že starostovi ze starostí přes noc zbělely vlasy. Novináři,
kteří se okamžitě dostavili na radnici, však museli konstatovat, že tento
fakt se vzhledem k délce jeho účesu, nedá prokázat.
Z ateliérů místních malířů se ozývalo bohapusté klení. Umělci se už nějaký čas připravovali na soutěž, kterou vyhlásil ministr kultury Karel Čtverák na téma „Žena, přítel člověka“, teď však celá jejich práce přišla vniveč.
Jejich akty měly jen dvě nohy. Tuny barev a hektolitry potu přišly nazmar. Jen surrealista Karel Hynek Tácha byl klidný. Na jeho obrazech naopak stačilo sem tam pár nohou umazat a první cena (celodenní zájezd
do Loučovic spojený s prohlídkou historické části města) bude jeho.

Následovat bude výstava Adély
Kostkanové, absolventky Vysoké
školy uměleckoprůmyslové
v ateliéru Intermediální konfrontace Jiřího Davida. Ve své tvorbě se
pohybuje mezi malbou a instalací.
Jako materiály používá věci,
se kterými se setkává při každodenním bytí. Výstava Impulsy
představuje obrazy vzniklé v lesích
Vyššího Brodu a okolí a jsou záznamem autorčina vnímání šumavské
krajiny. Nenechte si ujít vernisáž,
která proběhne 17. srpna
od 17.00 hod. Výstava bude
probíhat do 17. září 2021. 
tm

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PRODEJNÍ VÝSTAVU

Adéla Kostkanová

TŘETÍ NOHA

příběh z blíže neurčené budoucnosti
– František Tácha b.s.

Srdečně Vás zvu do výstavních
prostor Staré galerie ve Vyšším
Brodě. O prázdninových měsících
zde představí svou tvorbu hned
dvě dámy. Výstava jihočeské
výtvarnice Zuzany Kotisové Vás
přenese do světa fantazie a barevného vnímání světa. Její obrazy
jsou nabité pozitivní energií a lehkostí bytí. Vernisáž, na kterou jste
srdečně zváni, proběhne v úterý
13. července od 17.00 hod.

Galerie Stará radnice, Náměsti 104, Vyšší Brod

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
KNIHOVNY
ČERVENEC 2021
PONDĚLÍ 12.7.2021
STŘEDA 14.7.2021

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

PONDĚLÍ 26.7.2021
STŘEDA 28.7.2021

8.00 - 18.00
8.00 – 18.00

SRPEN 2021
PONDĚLÍ 2.8.2021
STŘEDA 4.8.2021

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

PONDĚLÍ 16.8.2021
STŘEDA 18.8.2021

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

PONDĚLÍ 30.8.2021

8.00 – 18.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VYŠŠÍ BROD, MÍRU 250, 382 73, WWW.KNIHOVNAVBROD.CZ, KNIHOVNA@MESTOVYSSIBROD.CZ

Pohled (do) minulosti
byl sochař, který působil na jihu Čech. Byl autorem nejen mariánského sousoší, které dalo
název Mariánskému náměstí v Českých Budějovicích, ale také sochy Samsona na stejnojmenné kašně a alegorických soch na atice českobudějovické radnice. Ale vraťme se na most
do Vyššího Brodu. Vzhledem k tomu, že byla
sv. Anna z pískovce, podléhala více zubu času.
Ale přiznejme si, podléhala více i devastaci
vandalů. Proto je dnes na mostě umístěna jen
její kopie – výdusek od sochaře Ivana Tláška
z Libníče u Českých Budějovic. Originál torza
sochy z vyšebrodského mostu je dnes umístěn
v lapidáriu v bývalém klášteře v Borovanech.

ve Vyšším Brodě používaný až do června 1951,
kdy byl nahrazen novým betonovým mostem
postaveným o něco výše proti proudu Vltavy
(dnešní silniční most). V roce 1954 pak byl starý
uzavřený most z popudu MNV Hrudkov přestavěn na pěší lávku.
Partie pod klášterem s dřevěným silničním
mostem byla poměrně často nejen fotografována, ale i malována. Několik kreseb bylo vydáno v rozmezí let 1934–1938 na pohlednicích.
Jsou poměrně jednotvárné a velmi podobné.
A tak si jen můžeme říci, že první pohlednice
byla vydána dle předlohy Lad. Schwarze. Druhá
vyšla mimo jiné také s přítiskem: „Vzpomínka
na vzácnou návštěvu presidenta republiky dra
Edvarda Beneše ve Vyšším brodě, dne 7. května
L. P. 1937“, a to v české i německé řeči. Byla vy-

V

minulém čísle Vyšebrodského zpravodaje
jsme se dostali na vltavské nábřeží. Trošku
elegantně jsem se vyhnul povídání o mostu
přes Vltavu, abych se o něm mohl rozhovořit
nyní. Jak jsem se zmiňoval minule, most sloužil
především pro účely kláštera a byl jeho majetkem. První zmínka o něm je sice až z roku
1468, kdy Jan z Rožmberka dostal radu, aby
přiměl vyšebrodského opata odstranit most
přes Vltavu, neboť ho heršláčtí (dnes místní
část Horního Dvořiště) mohou používat k vpádům na rožmberské panství. Nicméně lze se
domnívat, že most zde mohl existovat již o několik století dříve. Mnoho historických pramenů se o mostu nezmiňuje, ale lze předpokládat, že most byl původně dřevěný. Vzhledem
k častým povodním byly později jeho dva pilíře
umístěné v toku řeky vystavěny z kamenných
bloků, stejně tak jako oba pobřežní nástupy
na most. Jinak byla mostovka (spojnice mezi pilíři) ze dřeva. To však podléhalo hnilobě
a tak byl most často opravován. Dřevěný most
na kamenných pilířích můžeme vidět na první
pohlednici pořízené zhruba v roce 1930 – 1935
fotografem Josefem Wolfem.
Jedna z posledních oprav mostu byla v souvislosti se stavbou nábřežní zdi v roce 1935.
Dřevěné nosné trámy mostu byly doplněny
o kovové traverzy „I“ profilu. Vjezd na most byl
v té době pod klášterem také rozšířen, aby
na něj bylo možné lépe zajíždět auty nebo
vozy s kládami. Dodnes tuto úpravu dokládá
nestejná šíře pravobřežního pilíře (části pobřežní zdi) a pilíře se sochou sv. Anny. Když
mluvíme o sochách, tak na levém pilíři v řečišti
byla nejprve 14. srpna 1723 vztyčena žulová
socha sv. Jana Nepomuckého vytvořená českobudějovickým sochařem Josefem Dietrichem.
O rok později byla na pravém pilíři v řečišti
vztyčena 25. října 1724 socha sv. Anny od stejného sochaře. Tato socha byla sochařem vytvořena jako volná kopie sousoší sv. Anny od J.
Jäckela na Karlově mostě v Praze. Svatá Anna je
zde zobrazena jako matka Panny Marie, která jí
stojí u nohou a zároveň jako babička malého
Ježíše, kterého drží na levé ruce. Josef Dietrich

Za průchod přes most se původně vybíralo
mýto. Na pravé straně pod klášterem byl postavený mýtní domek, který obýval výběrčí
mýta. Domek je velmi dobře patrný na druhé
pohlednici Franze Mörtla z Vídně z roku 1941.
Na hrudkovské straně byl pak most uzavřen řetězem, který byl napnut mezi domem Hrudkov
čp. 11 (dnes Miloš a Inge Pavelcovi) a kameným sloupkem, který je na protější straně cesty
(bohužel je v současné době velmi výrazně
vychýlený). Mýtní domek v padesátých letech
20. století zanikl a jsou z něj dosud patrné
jen kamenné základy. Starý silniční most byl

dána dle kresby Alfonse Migla, někdejšího ředitele německé obecné a občanské školy ve Vyšším Brodě. Ten je také známý jako pisatel školní
kroniky, která popisuje průjezd Adolfa Hitlera
Vyšším Brodem dne 20. října 1938, po záboru
Sudet. Poslední pohlednice (neznámého autora) je půvabná zachycením procesí na mostě
pod klášterem.
J. Anderle
Všechny zveřejněné pohlednice najdete
na webových stránkách
www.vyssibrod–historicky.cz 
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Vážená paní Erhartová,

jako od bývalé hlavní ekonomky města
Vyššího Brodu se daly očekávat daleko
pádnější důvody ohledně investičního
záměru bytového domu, které mě z Vaší
strany zklamaly. Je smutné, že mícháte
dohromady „jabka s hruškama“ a srovnáváte mezi sebou investiční záměry, které
jsou od sebe naprosto odlišné, jak svou
funkcí, tak užitkem. To jsou ovšem nejčastější chyby začátečníků, i když máte,
doufám, bohatou praxi. Za takové tvrzení na vysoké škole studenty vyhazuji
od zkoušek. Dokonce si myslím, že takovou reakci jste nemohla Vy sama sepsat
a skrýváte tím chyby a nedostatky jiných
osob. Některé důvody, které uvádíte, jsou
nedostatečné až ubohé. Z mého pohledu
odborníka v této oblasti (10 let praxe), se
musím této reakci pouze smát. Lze souhlasit, že určité investice do rozvoje nelze
hodnotit finanční výnosností.
Jestliže by se mělo investovat podle Vašeho scénáře, tak by městská pokladna
byla brzy na nule a přetrvávaly by pouze
investice, které vyžadují výdaje do údržby. Příkladem je smuteční síň, která stála
nemalé finanční prostředky a nikdy městu nic nevydělá. Na druhou stranu bytový dům takovou možnost má. Ano, je to
o výši nájemného, které by mělo reflektovat obvyklé ceny nájemného v místě
a čase. Ano, bytový dům může být i po 30
letech pro město přínosem, ale pouze
tehdy, když nebude enormně zatěžovat
budoucí výdaje města. V tomto duchu by
bylo efektivnější řešit ZTV, kde si výstavbu
řeší noví majitelé pozemků. Městu z toho
neplynou další budoucí náklady (výdaje) a plyne z toho zaručený dlouhodobý
příjem z daně nemovitosti. Pro výstavbu
bytového domu nemám žádné námitky,
ba schvaluji a plně podporuji, ale v rámci financování má být zřejmé, jaká bude
předpokládaná doba návratnosti a výše
nájemného. To je běžnou praxí. Na posledním jednání zastupitelstva si koaliční
zastupitelé těsnou většinou odhlasovali
neurčitou výši budoucího nájemného,
které považuji z jejich strany za čirý amatérismus. 
Všem občanům města přeji klidné dny.
S pozdravem
Ing. Martin Telecký, Ph.D.
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Lesem voní borůvčí, z mechu na nás vystrkují klobouky kováři a hříbci.
Lesník pokračuje v boji s lýkožroutem smrkovým. Kontroluje správnou funkci obranných opatření, monitoruje průběh vývoje
a rojení, zajišťuje včasnou asanaci dřeva,
připravuje druhou generaci lapáků a tak
dále. To již z našich příspěvků ve zpravodaji dobře znáte. V minulém vydání jsme
Vám představili také klikoroha borového,
významného škůdce na jehličnatých sazenicích. Ale nejen tito dva „hmyzáci“ dělají
lesníkům těžkou hlavu. Pozornost je nutné
věnovat i lýkožroutu severskému, který se
s měnícím se klimatem stále více v posledních letech objevuje v našich lesích. Z lýkožroutů bychom rádi zmínili i lýkožrouta
vrcholkového, ten si zase rád dá do nosu
v mladších porostech.

Ploskohřbetka smrková patří mezi blanokřídlé, vypadá trochu jako moucha nebo
maličká vosa. Její samičky kladou vajíčka přímo na jehlice a vylíhnuté housenice
na nich pak hodují. Takže stejně jako bekyně zničí zelenou část stromu, tedy tu, kterou strom „dýchá“. Vytváří na větvích trusnicové vaky – to jsou zbytky jehlic a trusnice,
je to taková popelnice. Ty už lze spatřit
pouhým okem nebo pomocí dalekohledu.
Škůdců, hub a chorob, které škodí stromů
listnatým i jehličnatým, mladým i starým
je mnoho a je potřeba jim věnovat mnoho pozornosti. Samozřejmě mají v celém
ekosystému lesního prostředí svůj význam,
je však nutné s využitím dostupných prostředků mít o nich přehled a kontrolovat,
případně regulovat jejich stavy a vytvářet
tak lesy, které jsou rozmanité, stabilní, a tak
i škůdcům odolné.
V letních měsících je velmi vysoké nebezpečí vzniku požáru, proto je nutné striktně
dodržovat zákaz rozdělávání ohně včetně
zákazu kouření. I nedopalek cigarety dokáže způsobit rozsáhlé škody. Lesní požáry
jsou nebezpečné pro vysokou rychlost šíření a obvykle jsou požářiště těžko dostupná
pro hasičskou techniku.
V srpnu se začínají připravovat projekty
na práce v následujícím roce. Lesník se rozhoduje v jaké části svého majetku bude
těžit, kde bude potřeba realizovat výchovu
lesa a jakou plochu a jakými sazenicemi
bude zalesňovat. 

Z motýlů je lesnicky významná bekyně
mniška. Její kalamita před zhruba 100 lety
na našem území způsobila rozsáhlé škody,
rozsahem ji můžeme srovnat s dnešní kalamitou kůrovce. Podobně jako lýkožrout
není na pohled vlastně moc nápadná. Její
asi půl centimetru velké housenky si pochutnávají na pupenech i jehlicích zejména
smrku. Protože se tohle odehrává v koruně,
lesník to může jen těžko přímo vidět, ale
housenky vyměšují takzvané trusinky a ty
lze nalézt pod stromem nebo ve spodní
části kmene, zachycené v kůře.



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

consectetuer adi

ip

su

m

do

lor

sit a

m et,

Dovolená až 30 dní?
U nás to jde.

L
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Měli byste rádi až 30 dní v roce
dovolenou? U nás ve firmě
HAUSER to jde. Ceníme si
stability našich zaměstnanců
a chceme jim poskytnout ještě
více volna pro odpočinek
a relaxaci. Proto všem našim
zaměstnancům
poskytujeme
ročně až 30 dní dovolené.
Nechcete to s námi zkusit?
O těchto i jiných výhodách si
přečtete více u volných pracovních míst na našem webu.
www.hauser.cz
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inzerce

Řádková inzerce
• Provádím řemeslné a údržbářské práce v domácnosti i na zahradě,
s důvěrou se na mě obraťte. Stanislav Kozák, IČ: 08848769,
tel.: 607 239 012.
• Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty – šavli, uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré
předměty nebo celou sbírku a pozůstalost. Tel: 722 777 672.

Nabízíme pracovní místo
zdravotní sestry /
zubní instrumentářky
v moderní, renomované
zubní klinice ve Vyšším Brodě.
Nutné odpovídající vzdělání v oboru zdravotní sestra /
zubní instrumentářka. Znalost v oboru stomatologie vítána,
není však podmínkou. Pracovní doba běžná (40 h týdně).
Nástup možný dle dohody (ideálně ihned).
Očekáváme profesionální a aktivní přístup, příjemné vystupování,
vstřícnost ke klientům, snahu odvádět kvalitní práci, chuť rozšiřovat své znalosti a dovednosti.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 775 588 087.

fotosoutěž Brody v Brodě
uzávěrka 30. 9. 2021
https://www.fotobrody.cz

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
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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Hotel & Restaurant Keplingerwirt
St. Johann am Wimberg 14
Tel.: 07217/7107
info@keplingerwirt.at
www.keplingerwirt.at

23/7

Chinaski

Klášterní zahrada, 20:00 hod.

8/7

F Quintet
F. A. Slováčka

Klášterní zahrada, 19:00 hod.

22/7

Mňága a Žďorp

Klášterní zahrada, 19:00 hod.

20/8

5/8

Ester Kočičková
a Vojtaano

Klášterní zahrada, 19:00 hod.

Čarodějky
v kuchyni

kino, Míru 250, 19:00 hod.

Infocentrum, Náměstí 104, Vyšší Brod,
mail: infocentrum@mestovyssibrod.cz
tel. 724 336 980, 380 746 627,
www.ivyssibrod.cz

