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V sobotu 18. září 2021 na parkovišti pod klášterem

od 10.00 hod. stavba voru se zapojením veřejnosti
a vorařská dílnička
od 13.00 hod. slavnost s doprovodným programem
Projekt v rámci participativního rozpočtu Vyšák společně

 VĚTRNÁ POHÁDKA

úterý 14. září 17.00 hodin
Str. 24

Poděkování
M
Milí čtenáři,
jak již mnozí jistě víte,
ukončuji svůj pracovní poměr na odboru
kultury. Rozhodl jsem
se tak po zralé úvaze,
ale byl to boj. Přemýšlení, váhání, porovnávání. Opouštíte vlastně něco, co máte rádi.
Ale život už je takovej a někdy se má prostě v nejlepším přestat. Mé osobní sny a cíle
mne posílají jinou cestou.

ateřská škola Vyšší Brod (třída Motýlci) by
touto cestou ráda poděkovala panu Miloši Pavelcovi (společnost Ingetour) za sponzorský dar v podobě poskytnutí autobusu na
cestu z třídního výletu dne 23. června 2021,

a o několik dní později za možnost strávení
příjemného dopoledne v Kempu Pod Hrází
s vodníkem Brodimilem a sladkou odměnou.
Děkují paní učitelky ze třídy Motýlků – Václava
Dubská, Martina Gondeková. 

Všem svým kolegům, známým a kamarádům děkuji za obětavost a bezvadnou
spolupráci, neboť bez jejich pomoci by to
mnohdy nešlo. Pravda, cesta nebyla vždy
růžová a zalitá sluncem, ale pokaždé jsme
našli kompromis, aby bylo dosaženo cíle.
Děkuji také Vám, čtenářům a občanům
města. Rád jsem pro Vás organizoval různé
události, rád jsem pak slyšel, jak se Vám
to líbilo či nelíbilo. Z každé kritiky je třeba
se poučit. Posunulo mě to dál, a proto už
teď vím, že neříkám sbohem, ale na shledanou!
kt
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Do školy nastupuje téměř třicet
nových prvňáčků
N

a konci minulého školního roku se děti
rozloučily s mateřskou školkou a od nynějška se z nich u stávají prvňáci. Přejeme

dětem, aby se jim škole líbilo, byly spokojené a svým rodičům přinášely jenom
radost. 

– periodický tisk územního
samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Odbor kultury a cestovního ruchu
města Vyšší Brod, IČ: 00246191,
Registrační značka: MK ČR E 11571,
Datum vydání 3. 9. 2021
Redakční rada: Karel Troják,
Jan Straka, Dita Kaiserová
Adresa redakce:
Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz,
tel.: 380 746 343, 606 435 747
Tisk: INPRESS a.s.
Distribuce: Česká pošta, s.p.,
Vydavatel není odpovědný za obsah
a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo
nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval
nebo byl
svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně nákladem 1020 ks.
Foto na titulní straně: archiv OKCR

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

Všem dětem ve školce, žákům, rodičům i pracovníkům přejeme
úspěšné zvládnutí nového školního roku. Snad už budeme pracovat bez velkých omezení.
Aktuální opatření budou průběžně zveřejňována na webových
stránkách školy a školky.
Vedení ZŠ a MŠ Vyšší Brod
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Aktivizační činnosti v DPS

C

elé léto se neslo v příjemné atmosféře.
Připravili jsme si přírodní repelent proti
komárům a klíšťatům. Zahráli jsme si deskové
hry a karty, opékali si buřty. Městská policie
našim seniorům připravila zajímavou přednášku o bezpečnosti, například jak chránit svůj

byt proti zlodějům. Pro seniory nejzajímavější
zážitkem byla návštěva Poštovního muzea ve
Vyšším Brodě, kde jsme viděli historii poštovnictví. Celkově si to senioři moc užili. Přejeme
všem krásné babí léto. 
Za OSV Lucie Kubíčková

Poděkování
Děkujeme výtvarnému odboru ZUŠ Kaplice
za krásný projekt „Pohlednice“. Tento projekt
potěšil všechny seniory, kteří využívají Pečovatelskou službu. 
Odbor sociálních věcí
a Pečovatelská služba Vyšší Brod

Respirátory a roušky
pro potřebné

Z

novu připomínáme, že Odbor sociálních věcí ve Vyšším Brodě má
k dispozici roušky a respirátory FFP2,
které jsou určené především pro seniory v nouzi, sociálně slabé rodiny
či jednotlivce a matky samoživitelky
s dětmi. Zájemci si respirátory mohou vyzvednou osobně v úředních
hodinách na Odboru sociálních věcí
(Míru 200), vždy v pondělí a středu od
7.00 do 17.00. Jednotlivci budou vydány
3 respirátory a 10 roušek.

Letní slavnost pro seniory

V

úterý 13. 7. 2021 proběhlo před budovou
DPS venkovní posezení s hudbou. Tato akce byla určena pro všechny seniory z Vyššího
Brodu. K tanci a poslechu zahrál pan Václav Baštář a pan Jan Hryzák, kterým velmi děkujeme

za krásně strávené odpoledne. Seniorům trochu zvedla adrenalin malá ukázka policejní
práce. Na dobrovolných figurantech z DPS
zásahová policejní jednotka z Lipna nad Vltavou předvedla policejní akci. Senioři tak
názorně viděli, jak se v krizové situaci zachovat. Tímto děkujeme panu Zdeňkovi Vidlákovi, který tuto policejní akci vymyslel
a zrealizoval. Váženými hosty byl pan starosta
a místostarosta města. Hladký průběh letní
slavnosti zaštítila vedoucí OSV Mgr. Lenka
Grbačová. Smyslem letní slavnosti bylo, aby
senioři měli možnost se pobavit a užít si
společně letní den. To si myslíme, že se povedlo. Slavnost pro seniory byla financována
z daru od sl. Kláry Syrovátkové. Děkujeme. 
			
Odbor sociálních věcí
		
a Pečovatelská služba Vyšší Brod
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Zprávy z rady
Rekonstrukce komunikací

V

letošním roce provádí město ve společnosti s Jihočeským krajem a s krajskou
správou a údržbou silnic (SÚS) dvě stavby.
První, která se rozběhla během léta je zabezpečení svahu a vybudování chodníku ve
Studánkách. Kraj je investorem rekonstrukce
komunikace, opěrné zdi a propustku. Město
pak vybuduje chodník, veřejné osvětlení
a zabezpečí svah nad novým chodníkem.
Část stavby, kterou hradí město vyjde přibližně na 4,5 mil. korun. Na stavbu chodníku
jsme zažádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na začátku celé akce
došlo k základnímu zabezpečení svahu cca
70 metrovou larsenovou stěnou, tedy stěny
sestavené ze vzájemně propojených ocelových profilů, které se beraní do povrchu.

V současné době se pracuje na rekonstrukci
opěrné zdi komunikace.
Druhou společnou akcí, tentokrát s SÚS, je
oprava komunikace a opěrné zdi pod klášterem. Zde se město podílí také částí, vybuduje nový chodník a veřejné osvětlení. Veřejnou zakázku na tuto stavbu připravila správa
silnic a na jejím základě rada města schválila
výběr nejvhodnějšího dodavatele a následně podepsání smlouvy. Celý projekt vyjde na
23 mil. Kč, z toho město bude hradit 850 tis.
Kč bez DPH. Práce mají začít v září letošního
roku s tím, že bude zachován částeční provoz a práce probíhají mimo letní sezónu, jak
určuje stavební povolení. První etapa prací
proběhne od září do listopadu 2021 a druhá
etapa přibližně od dubna do června 2022. 

Na podzim už Studánečtí využijí své nové hřiště

S

tavba hřiště ve Studánkách se blíží ke
svému konci, hlavní práce na tomto
projektu skončily v závěru srpna. Jsou instalovány veškeré prvky dětského hřiště
a místa pro setkávání. Sportovní plocha má
umělý povrch.
Vše proběhlo dle harmonogramu, Studánečtí se tedy brzy své sportovně-relaxační
zóny dočkají a budou ji moci využít. Celkové třímiliónové náklady z části pokryje dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
1,9 miliónu korun. 

Jan Straka
místostarosta

Parkoviště na sídlišti

N

ové parkoviště vzniklo na vyšebrodském sídlišti u domů čp. 312 a 313. Bude navazovat na stávající větší parkovací
plochu. Možnosti parkování se tak rozšíří
o 30 parkovacích míst. Náklady na výstavbu ponese město v celkové výši přibližně 3 milióny korun. Obyvatelé budou
moci parkoviště využívat po 30. srpnu.
Kapacita parkování na sídlištích je obecně
v celé republice problém. Výstavba tohoto
parkoviště byla v plánu už delší dobu. Do
budoucna plánujeme další rozšiřování parkovacích ploch i v dalších částech sídliště
v rámci řešení celého veřejného prostranství v blízkosti bytových domů. 
Jan Straka
místostarosta
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11. srpna převzal dodavatel
staveniště budoucího bytového domu

H

ned v prvních dnech po předání staveniště začal dodavatel s přípravou
staveniště. Před stavbou také došlo k přesazení pěti stromů, které nemohou na místě zůstat (5 x javor mléč Globosum a jedna
vrba). Koruny javorů byly pod dohledem
zahradníka zastřiženy a dodavatel, společnost Swietesky, provedl jejich přesazení
na své náklady po dohodě s městem. Do
této akce byly zapojeny i technické služby
města. Stromy našly své nové místo znovu
na sídlišti jen o pár stovek metrů dál. Stromům bude nyní věnována zvýšená péče,

aby došlo pokud možno k jejich zdárné
záchraně. Celá stavba by měla trvat celkem 14 měsíců. V domě s výtahem vznikne
13 nových bytů, především malometrážních, vhodných pro seniory, rodiče-samoživitele nebo se mohou stát i možností
pro mladé, jako startovací byty. Vybudování nového bytového domu přijde na 27 mil.
korun. Na projekt zažádalo město o dotaci
ze Státního fondu podpory investic. 
Jan Straka
místostarosta

Karel Troják se po dvaceti letech loučí
P
oslední srpnový den znamenal i poslední den
Karla Trojáka jako vedoucího odboru kultury
a cestovního ruchu. Ve chvíli, kdy se Karel vedení
odboru ujal, marně byste ve Vyšším Brodě hledali plnohodnotné informační centrum nebo např
pravidelně neprobíhal ani Svatobarlomějský trh
a pouť.
Karel nastoupil do pozice vedoucího odboru
kultury a cestovního ruchu, tehdy městského
kulturního zařízení, v roce 2001. Když se za těmito dvěma dekádami ohlédneme, je skutečně na
co navazovat a můžeme je hodnotit především
kladně. Ať už se podíváme na oblast cestovního
ruchu, nebo na kulturu nechává za sebou kus
práce.
Hned po svém nástupu začal pracovat na vzniku plnohodnotného informačního centra, které
našlo své sídlo v historické radnici, a po letech ji
tak začalo město využívat pro svou činnost. Pod
jeho vedením začaly vznikat také naučné stezky
(Opatská stezka I a II), došlo k natrasování typů
na výlet a rozběhla se jejich cílená propagace.
A co třeba nejjižnější bod naší republiky? Jistě
si spousta z vás pamatuje, jak kdysi vypadal. Že
toto významné místo má nyní podobu, jakou
si zaslouží, je také dílem Karla a i díky tomu je
jedním z nejnavštěvovanějších cílů Vyšebrodska.
V kultuře se za těch 20 let událo také mnoho, jsou ale věci, které je třeba zdůraznit. Karel

nastartoval a celá léta udržel pravidelné pořádání Svatobartolomějského trhu a pouti nebo dal
dohromady partu lidí, která se pustila a znovu
obnovila pořádání oficiálních Plaveb kuriózních
plavidel. Každoroční série letních klášterních
koncertů také nebyla žádnou samozřejmostí,
i když se v současnosti možná jako taková zdá.
Zpravodaj, na jehož řádkách se s Karlem loučíme,
doznal řady změn. Pod jeho šéfredaktorským
perem se dostal od podoby periodika tištěného
na „domácí tiskárně“ až do té dnešní, za kterou se
opravdu nemusíme stydět.
Velmi mě mrzí, že Karlos naše řady opouští. Ale
samozřejmě respektuji, že se chce vydat za novou výzvou a také si jistě i trochu odpočinout
od některých záležitostí, které funkce vedoucích
odboru přináší. Protože ho znám hodně dobře,
vím, že se úplně neodtrhne a bude na kultuře
spolupracovat, byť od nynějška externě. Musím
říct, že mi bude chybět jeho nadhled a naprosto nezaměnitelné vypravování různých historek
a příběhů ze života, kterými nás vždycky dokázal
rozesmát nebo rozseknout i „hustou“ atmosféru.
Karle, přeji, ať se Ti daří v nové etapě života
a hlavně se moc těším na spolupráci na některé
z akcí, protože úplně v klidu Tě nenecháme! 
Jan Straka
místostarosta

Informace
z úřadu
Na základě výsledků veřejných výběrových
řízení máme na úřadě dva nové zaměstnance.
Pan Josef Vetrák je pracovníkem odboru vedlejšího hospodářství. Má na starosti pozemkovou držbu, tj. uzavírání kupních a nájemních
smluv na pozemky, smluv o věcných břemenech a služebností na pozemcích ve vlastnictví
města. Je také správcem místních komunikací.
Od 1. 9. 2021 nastupuje do funkce vedoucího
technických služeb Ing. Vladimír Dlask. Jeho
vzdělání, odborné znalosti a mnohaletá praxe
je pro nás příslibem pro zlepšování práce technických služeb.
Pracovní náplně obou nových zaměstnanců
p. Vetráka a Ing. Dlaska spolu úzce souvisí,
proto jim přejeme co nejlepší vzájemnou spolupráci a hodně pracovních úspěchů.
Naopak k 31. 8. 2021 se rozhodl ukončit práci
na odboru kultury a cestovního ruchu jeho
dlouholetý vedoucí p. Karel Troják. Během více
jak dvacetileté práce se mu podařilo realizovat
stovky kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pro nás občany, pro návštěvníky,
a tím obohatit náš život. Pod jeho vedením
vznikaly turistické stezky, propagační materiály, zázemí v Klubu pod kinem, výstavy atd. Některé z vytvořených produktů, např. Zpravodaj,
propagační nebo vzdělávací materiály, byly také oceněny odborníky jako jedny z nejlepších
v oboru. O posledním úspěchu se můžeme dočíst i v tomto čísle zpravodaje. Jeho zásluhou
naše Informační centrum patřilo ve své kategorii mezi velmi dobře hodnocené organizace.
Pan Karel Troják odchází na vlastní žádost,
a bude pracovat v úplně jiném oboru, ale dle
jeho slov se můžeme i nadále spolehnout na
jeho pomoc a spolupráci.
Výběrové řízení na uvolněnou pozici vedoucího bylo vyhlášeno 16. 7. 2021 s termínem
podávání přihlášek do 16. 8. 2021. Jedinou
přihlášku jsme obdrželi od p. Dity Kaiserové,
současné referentky odboru kultury a cestovního ruchu. Paní Kaiserová splnila všechny kvalifikační požadavky a byla následně rozhodnutím Rady města dne 18. 8. 2021 jmenována
do funkce vedoucí odboru. Paní Kaiserové při
nástupu do funkce jistě pomůže znalost chodu odboru, kontaktů, stavu rozpracovaných
projektů a podobně. Na druhou stranu bude
potřeba odbor personálně doplnit. Ale jak
všichni paní Ditu Kaiserovou známe, tak nejen
že využije všechno dobré stávající, ale svou
energií bude kulturu a cestovní ruch v našem
městě dále posouvat a rozvíjet. 
Vladimíra Račáková
tajemnice MěÚ
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Co všechno vám může
nabídnout chytře komunikující
obec

V

íte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas
a je tedy schopna chytré a efektivní komunikaci s občany? Zapojte se do komunikace
o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela
zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílání SMS zpráv, hlasových zpráv
a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá
zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli.
Obrovskou výhodou Mobilní Rozhlasu navíc
je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám také
na jednotlivá sdělení reagovat.
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení
doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu
může obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít
i třeba k vytváření jednoduchých minireferend
a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat některá rozhodnutí s občany,
což samosprávě umožní plánovat další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do skupiny chytrých, tedy
SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komunikující
obec?
•
•
•
•

•
•
•

Neunikne vám žádná důležitá informace,
i když jste třeba v práci nebo na dovolené
Sami si volíte, jaké informace chcete
dostávat
Máte možnost se zapojit do dění v obci
a jednoduše sdělit vedení svůj názor
Máte šanci nahlašovat problémy v obci,
jako je nepořádek nebo vandalismus,
jednoduše přes aplikaci v mobilním
telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí
platformy Mobilní Rozhlas
Můžete jednoduše pomáhat sousedům
– třeba při hledání ztracených věcí nebo
zatoulaných zvířat
Více peněz na důležité věci – Mobilní
Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní
komunikace
Lepší znalost svých obyvatel, protože od
nich má pravidelnou zpětnou vazbu

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno
můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak
dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou
zajímat. Registrovat se můžete on-line na webu
vyssibrod.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře, který
je vložen do tohoto zpravodaje a je k dispozici
na úřadě.
Díky zapojení do systému budete moci od obce
dostávat důležitá upozornění, přičemž starostové mají možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude
plánována odstávka, dostanete o ní informaci
přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých
se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či
praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může
občany varovat před nebezpečím a zároveň od
nich získávat zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat
dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace
a jejím reálným doručením a přečtením ze strany
občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již
z dění v obci nic neunikne. 

Prázdninový Brodýsek

Děti se o prázdninách nenudily. Společně vytvořily umělecké dílo inspirované tématem prázdnin
a podmořským světem.
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Rozloučení s dětmi, které v září odchází do MŠ.

Česko-vietnamský tábor
„Hrátky s češtinou“
O

d 15. do 21. srpna proběhl první ročník
táboru pro české a vietnamské děti na
Chatě pod Kletí. Hlavní myšlenkou tábora bylo
zlepšit vietnamské děti v češtině a představit
jim české tradice, a české děti naopak seznámit s vietnamskými zvyky a kulturou. Tábora
se zúčastnilo celkem 18 dětí a programu se
chopilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži
z Českého Krumlova, jemuž touto cestou děkuji za skvělou organizaci a náplň.
Děti si během tábora vyšláply Kleť, zazpívaly
a poseděly u táboráku, pekly tradiční české
buchty, balily vietnamské závitky a měly možnost si zastřílet ze vzduchovky či si vyjet na koních. Táboru se zúčastnil vietnamista Duc Anh
Lea, Do Thu Trang, česko-vietnamská blogerka,

která byla letos podruhé nominovaná na cenu
MagnesiaLitera za svůj blog Asijatka.cz. Ta si
připravila přednášku o vztazích mezi Čechy
a Vietnamci.
Věříme, že jsme dětem zpestřili letní program
a usnadnili jim nástup do školního roku. Ohlasy dětí a shrnutí tábora bude taktéž ke shlédnutí ve vyšebrodském video-zpravodaji. Pokud se podaří v příštím roce zorganizovat
druhý ročník, uvítáme více českých dětí.
Všem dětem, rodičům a pedagogům přeji
hladký vstup do nového školního roku. 
Mgr. et Mgr. Jan Krotký

Integrační videa jako cesta
ke snadnějšímu spolu-soužití
V

e spolupráci s pedagogy ze Základní
a mateřské školy ve Vyšším Brodě a experty na integraci jsme během léta vytvořili čtyři
integrační videa. Videa slouží ke snadnějšímu soužití vietnamských a českých obyvatel
a ukazují se jako účinný nástroj, jak vietnamské
komunitě zprostředkovat základní české zvyky
a pravidla. Videa jsme totiž nechali předabovat
do vietnamštiny a je možné si u nich zapnout
české titulky.
První tři videa jsou určena pro vietnamské
a české rodiče, jejichž děti nastupují do školy
a školky. V prvním videu se mimo jiné rodiče
z úst ředitelky školy, paní Kotálové, dozví, jak
funguje školní družina a jak prvňáčkům usnadnit nástup do školy. V následujícím videu paní
učitelka Trojáková informuje o tom, co vše dítě
má při nástupu do první třídy umět. Třetí video
se týká mateřské školky, ve kterém se rodiče
dozví tipy, jak usnadnit dítěti nástup do školky
a co vše by s sebou děti měly ve školce mít.

Prozatím poslední video se týká třídění a nakládání s odpadem. Ve videu místostarosta Jan
Straka nabádá k třídění odpadu a upozorňuje
na možné pokuty, které obyvatelům Vyššího
Brodu hrozí při nesprávném nakládání s odpadem a veřejným prostranstvím.
Všechna videa budou postupně zveřejněna na
YouTube kanálu Vyššího Brodu, dále je budeme propagovat mezi vietnamskou komunitou
skrze web www.integracevb.cz a facebookovou stránku Češi a Vietnamci ve Vyšším Brodě,
kde aktivity Komise pro integrace cizinců můžete taktéž sledovat.
Pokud máte tip na další téma, které bychom
mohli převést do integračního videa, ozvěte se
na kpic.vb@gmail.com. 
Za Komisi pro integraci cizinců,
Mgr. et Mgr. Jan Krotký
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Město letos pořádalo dva příměstské tábory
Po stopách pana Voka a Superhrdinové
M

ěsto se letos poprvé pustilo do organizace příměstského tábora pro děti, a hned
z toho byly tábory dva, v červenci se děti
vydaly Po stopách pana Voka a v srpnu se
z nich staly Superhrdinové. Celou organizaci
a skutečně pestrý program si vzal na svá bedra
odbor kultury a cestovního ruchu, především
referentka odboru Dita Kaiserová a knihovnice a pracovnice infocentra Tereza Myslíková.
Lektorkami byly Karolína Baudyšová a Jarka
Trojáková.
Na pořádání tábora jsme získali dotaci přes
MAS Rozkvět, která pokryla většinu nákladů (materiál, pracovní dohody lektorů apod.)
Část nákladů hradilo město ze svého rozpočtu
a část také rodiče přihlášených dětí.
Děti si mimo jiné postavily vlastní malé vory,
zjistily, jak se restaurují historické knihy. Sjely si
řeku na raftech, strávily odpoledne na jachtách
na Lipně, absolvovaly večerní prohlídku v ZOO
Hluboká, setkaly se s psovody nebo policejní
jednotkou. A k tomu si ještě přičtěte dny plné
soutěží, zábavy a tvoření. Jednoznačně nebylo
místo pro nudu!
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu naprosto dobrovolně a pomohli se zajištěním
programu. Např. Rafting Putzer – zapůjčil zcela
zdarma oběma táborům lodě. 
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Poděkování tvůrcům, organizátorům
a vedoucím příměstského tábora
Superhrdinové

U

rčitě se mnou budou souhlasit rodiče
ostatních dětí, které se účastnily tohoto
tábora, že takto zorganizovaný tábor s opravdu nabitým programem se moc nevidí. Za
pouhých pět dní si děti stihly vyrobit masky,
byly na Lipně, kde si vyzkoušely plavbu na katamaránu, na paddleboardech, zaplavaly si. Na
raftech sjížděly Vltavu, večer jely do ZOO Hluboká na noční prohlídku. Další den měly setkání s Městskou policií a viděly zásah a výcvik
policejního psa. Ve čtvrtek na ně na Hrudkově
čekala Státní policie a spolu se Zásahovou jednotkou předvedli dětem zásah při záchraně
přepadeného člověka. Děti si mohly vyzkoušet policejní ochrannou vestu, prohlédnout
si zbraně i auta. Poslední den na ně v kempu
čekala hudební skupina Botox, jejíž členové
jsou prý také marvelovskými fanoušky. Mezi
tím vším si děti stihly zasoutěžit, pohrát a prostě si „zablbnout“.
Malinko jsme se báli, zda se bude Filipovi, na
jeho prvním táboře v životě, líbit. Ale po prvním dni se naše obavy rozplynuly. Filip chodil
domů neskutečně unavený, ale nadšený.
Všem, kteří jste se podíleli na úspěšném chodu
příměstského tábora Superhrdinové, posílám
tisíceré DÍKY! 
Soňa Kirešová

Poděkování
Ráda bych tady ve Zpravodaji moc poděkovala p. Kaiserové, Myslíkové, Trojákové,
Baudyšové a p. Trojákovi za organizaci letního příměstského tábora pro děti (2 tur
nusy). Program tábora byl velmi bohatý.
Děti jely na raftech, zažily jachting na
Lipně, koupaly se, navštívily noční ZOO
na Hluboké, shlédly výcvik psů i ukázku
práce policie, hrály hry a měly spoustu
dalších zážitků. Zorganizovat takovýto
nabitý program není vůbec jednoduché
a proto vám patří velký dík. Můj syn byl
z tábora nadšený (a určitě nejen on). Teď
budeme doufat, že se tento bezvadný tábor bude konat i příští rok.
G.H.
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Kulturní léto 2021
V

yšebrodské kulturní léto přineslo opravdu
pestrý program a představilo skutečně známá jména kulturního světa. Jeden z vrcholů
přišel hned v červenci. Dorazila kultovní Mňága a Žďorp, která představila koncertní průřez
svých největších hitů. Koncert jedné z nejpopulárnějších českých skupin si nechal ujít málokdo,
Chinaski zahráli v klášterní zahradě před víc jak
tisícovkou nadšených fanoušků. Tento koncert
město pořádalo ve spolupráci s FuntasticAgency.

Stand-Up comedy přivezli v srpnu do Vyššího Brodu dvojice Ester Kočičková a Vojtaano, se svým improvizačním hudebně zábavným kočkopsem a nechybělo ani divadelní
představení Čarodějky v kuchyni v hlavních
rolích se Sandrou Pogodovou, Michaelou
Dolinovou, Ladislavem Ondřejem, a Milanem
Duchkem. 
redakce

Mňága a Žďorp při koncertu v klášterní zahradě nevynechala ani jeden ze svých velkých hitů.
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Anna Julie Slováčková a Felix Slováček jr.

Netradiční hudebně zábavný kočkopes v podání hvězd české Stand-Up comedy, Ester Kočičkové a Vojtaana.

Chinaski zahráli před zaplněnou klášterní zahradou.
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Svatobartolomějská pouť
V

rcholem letního programu je tradiční
městská slavnost Svatobartolomějský trh
a pouť. I letos si na své přišly všechny generace, v programu nechyběla dechovka, pohádková představení, bubenická šou nebo
koncert big bandu. Nechyběla spousta stánků
s pestrou nabídkou, skvělé občerstvení a večerní zábava.

12 |

Čtenářský koutek
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Podle prázdninové návštěvnosti knihovny
soudím, že se kniha stala Vaším letním společníkem a našli jste si na čtení čas i při letních
toulkách či práci na zahrádkách. Těší mě, že
hojně využíváte bibliobox pro návrat přečtených knih. Naopak mě mrzí malý zájem o studium Virtuální univerzity třetího věku, proto
se pravidelné setkávání seniorů neuskuteční.
Nezapomeňte, že do 10. září můžete posílám
své prázdninové fotografie s knihou v rámci
fotografické soutěže „S knihou na prázdninách“. Zářijové knižní novinky jsou velmi bohaté, a tak si jistě každý najde tu svou. Těším se
na Vás v běžném provozu knihovny.

Pro děti a mládež
Týden mezi indiány
– Zuzana Pospíšilová
Pojeďte s Terezkou a Vojtou
na indiánský tábor a uvidíte.
Náčelník Činčila a šaman Velká koule vás naučí vyrábět
čelenku, kopí a amulet. Co se
stane, když z tábora zmizí totem?
Cha chachá, zasmál se
Mordechaj
– Klára Smolíková
Vyprávění o podivuhodném
dobrodružství židovského mla
díka provede čtenáře deseti
stoletími historie Židů v Čechách. Příběh doplňují celobarevné ilustrované dvoustrany, které představí
zajímavé a významné osobnosti a historické
události. Další doplňující informace přinášejí
infoboxy stručně mapující sociální, náboženské
a kulturní aspekty života Židů, např. jazyk, školství, zvyky a tradice, svátky, náboženské obřady…
Devět malých zahradníků
– Klára Smolíková
Knížka pro každého, kdo má
zelené prsty i duši, provede
čtenáře měsíc po měsíci proměnami zahrady. Obsahuje
dvanáct příběhů o dětech
z jedné mateřské školky a spoustu hádanek
a úkolů na celý zahradnický rok.

Bestie z Buckinghamského
paláce
– David Walliams
Světově nejprodávanější autor dětských knih napsal své
první fantasy! Odehrává se
v Británii o sto let později,
tedy v roce 2120. Londýn je
v troskách, lidé mají hlad a na celou zemi
padla temnota. Jak se s nastalou situací vypořádá malý neduživý princ Alfréd,
který doposud neopustil bezpečí Buckinghamského paláce?
A jako Antarktida. Pohled
z druhé strany
– David Böhm
Nejméně známý světadíl, který lidé objevili až jako poslední. Prázdný kontinent, který
patří všem a kde můžeme
žít s méně věcmi, než máme
doma. Dějiště příběhů potvrzujících věčnou lidskou touhu po poznání
a překonávání vlastních možností.
Zaslíbená
– KieraCassová
Lady HollisBriteová vyrůstala na hradu Kersken a jejím
snem je stát se královnou
země. Ale konkurence mezi
šlechtickými dcerami je obrovská, zaujmout krále je těžké. Ale pak se to stane a král Jameson jí veřejně vyzná své city. Nemůže věřit štěstí, které ji
potkalo, podařilo se jí získat jeho srdce a teď je
zaslíbená králi.
Navždycky
– Nofreeusernames
Kniha Navždycky získala oce
nění „nejlepší yougadult
čes
ká kniha“. Olga Zbranek
Biernátová alias Nofreeusernames začala psát chat fiction příběh v mobilní aplikaci
Storki podle kterého vznikl
romantický příběh pro náctileté. Pojď také číst
a psát chat fiction!
Příběhy z druhého břehu
– Luboš Nečas
Povídky toho souboru tematicky pojí zkušenost
s „oním světem“. Protagonisté příběhů zažili kvůli
úrazu, operaci nebo klinické smrti kontakt se světem
na druhé straně. Setkávají
se tak se svými příbuznými, kteří dávno zemřeli, nebo poznávají své strážné anděly.
Toto, pro mnohé lidi, kontroverzní téma je
zde líčeno sugestivním jazykem, díky němuž mnozí ze čtenářů uvěří v opravdovost
tohoto „neviditelného“ světa.

Faktomluva
– Hans Rosling
Inspirující Faktomluva lékaře, statistika a zábavného popularizátora Hanse
Roslinga je knihou plnou
napínavých i dojemných
příběhů a zásadní knihou,
která změní způsob vašeho hodnocení světa
a vybaví vás schopností správně reagovat
na budoucí výzvy.
Člověk Kellner
– Petr Čermák
Petr Kellner, jedinečný člověk a nejúspěšnější podnikatel střední a východní Evropy, tvůrce obchodní říše
s objemem 400 miliard korun už mezi námi není…
O svobodě myšlení
– Vlastimil Vondruška
Tahle kniha je o toleranci
a svobodě myšlení. Pokud
knihu přečtete, vážení čtenáři, přemýšlejte o věcech,
které popisuji. Nemusíte se
mnou souhlasit, právě v tom
je naše svoboda. Ale nesouhlasit neznamená, že jsme nepřátelé. Svět
myšlení a vědy je krásný v tom, jak je složitý
a ke svobodě patří i respekt k těm druhým.
Babišovo Palermo
– Jaroslav Kmenta
Projekt Babišovo Palermo
mapuje politický život Andreje Babiše v letech 2014 až
2021. Přináší souhrn skutečných důvodů jeho vstupu
do politiky a detaily fungování strany ANO a je dramatickým popisem
chyb a omylů v jeho politické kariéře.
Svědectví o životě v KLDR
– Nina Špitálníková
Kniha zahrnuje výpovědi
sedmi uprchlíků z Korejské
lidově demokratické republiky. Pocházejí z rozdílných
sociálních vrstev, jsou v různých věkových kategoriích,
ženy i muži. Díky rozhovorům s Ninou Špitálníkovou se dozvíme, co
je donutilo opustit domov, jak se jim vyrůstalo a žilo v KLDR. Získáme náhled do kultury této země a seznámíme se s praktikami
tamějšího autokratického režimu.
Z lásky k písmu
– Kateřina Engelová
Krásně psát může každý!
Zkuste lettering či moderní
kaligrafii.S tímto průvodcem se naučíte úplné základy krasopsaní a dozvíte se
spoustu užitečných tipů jak
začít tvořit, jaké nástroje a materiály vyzkoušet a jak dotáhnout své psaní k dokonalosti.
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Deníček moderního fotra
Dítě
– Dominik Landsman
Z blogu moderního fotra Dominika Landsmana vznikla
nejprve kniha a nyní i celovečerní film. Zprvu nezúčastněný fotr, který miminko zažívá
tak trochu zdálky, se brzy stává „otcem na mateřské dovolené“ a tím také
začíná boj o přežití obou a zachování rodinného blaha.
Příběhy ze šumavských
chalup
– Jan Voldřich
Seznamte se vznikem osad
v šumavské oblasti Stašska
a Zdíkovska, se způsobem
zdejšího života v posledním
století a s příběhy lidí zde žijících. Při tom odkazuje na skutečnost, že Stašsko a Zdíkovsko za protektorátu bylo poslední
českou výspou a představovalo česko-německou národnostní hranici
Z lásky k písmu
– Kateřina Engelová
Krásně psát může každý!
Zkuste lettering či moderní
kaligrafii.S tímto průvodcem se naučíte úplné základy krasopsaní a dozvíte
se spoustu užitečných tipů
jak začít tvořit, jaké nástroje
a materiály vyzkoušet a jak dotáhnout své psaní k dokonalosti

Pro ženy
Můj tajný život
– Lucie Hříšná
Jmenuji se Lucie, jsem vzorná studentka, co nevidět
doktorandka, dcera, vnučka,
kamarádka, vášnivá golfistka,
milovnice vína, překrásného
spodního prádla, nadšená
cestovatelka a excelentní lhářka, o které nikdo
neví, že za její společnost muži platí.
Vítěz
– Klára Janečková
Neznají se navzájem, nemají spolu nic společného, ale
přece je záhy něco spojí. Pád!
Životní zlom. On, přezdívaný
Vítěz, čtyřicetiletý závodník
automobilové rallye, který
dosud nikdy neprohrál. Ona,
rozmazlená dcera z dobře situované rodiny.
Oba mají vše, nač si vzpomenou, ale ničeho si
neváží. A v jednom zlomovém okamžiku přijdou o všechno.
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Nalakuj to narůžovo
– Martina Formanová
Autorka navazuje na předchozí autobiografické prózy. V knize se setkáváme
se zralou ženou reflektující
svůj život po smrti manžela
Miloše Formana, po jehož
boku strávila 23 let. S nadsázkou, sebeironií a upřímností
autorka popisuje cestu k zotavení.

Dívka pod hladinou
– Andrew Mayne
Sloan McPhersonová je ve
vodě jako doma. Její otec je
lovec pokladů a ona sama se
potápí od dětství. Jednoho
dne se však ocitne nejen v roli
svědkyně, ale zejména podezřelé. Zrovna když je ve vodě,
někdo do kanálu hodí zavražděnou mladou
dívky, kterou kdysi znala.

Panský dům Návrat
– Anne Jacobsová
Augsburg 1930. Marie
a Paul Melzerovi jsou šťastní a jejich láska je silnější
než kdy jindy. Navíc je korunována třetím dítětem,
v té době čtyřletým Kurtim.
Světová hospodářská krize
a těžké časy však dolehnou i na Paula…

Volání havrana
– Wilbur Smith
Když se Mungo, syn bohatého majitele plantáže, vrátí ze
studií domů, čeká ho nemilé
překvapení. Rodina je na mizině a láska z dětství Camilla
se provdala za nenáviděného Chestera, který se k ní navíc chová velmi zle. Mungo je zaslepen touhou
po pomstě, ale musí se rozhodnout, kam až
je ochoten zajít, aby si vzal zpátky vše, co mu
patří.

Ať žijí padesátnice
– Hana Hřebejková
Hana Hřebejková nabízí ve
sbírce povídek Ať žijí padesátnice humorný pohled na
zdánlivě všední problémy,
v nichž se leckdo pozná.
Snad i proto, že inspirací
k jejich napsání byl sám život,
který by se, koneckonců, neměl brát tak vážně.

Pro dospělé
Tři kapitoly
– Daniel Hradecký
Trojice jazykově vybroušených, kratších próz naplňuje
svědectví o souboji jedince
s existencí na okraji společenského vyloučení. Alkohol,
rodinné patologie, severní
Čechy…
Vítěz „Palmknihy Litera za prózu“ v roce 2021,
Magnesia Litera.
Tohle město, tahle řeka
– Martina Leierová
Každý dům má svůj příběh,
některý skrývá tajemství a jiný
má vlastní osud. Jeden čas, jeden dům, mnoho osudů. Prožijte příběhy lidí, které spojuje
život v jednom domě
Najdorf
– František Nepraš
Vitorazsko, zapadlý kout jižních Čech s řadou temných
míst a zaniklých obcí. Dějiště
událostí, jež měly být raději
zapomenuty. Ale nebyly. Celá
desetiletí přežívaly v myslích
a srdcích lidí, kteří byli jejich
hybateli či svědky, a zanechaly řadu otazníků.

Poslední láska císaře Karla
– Hana Whitton
Román Poslední láska císaře
Karla pojednává o pozapomenutém osudu Guillauma,
jediného historicky doloženého levobočka císaře Karla
IV. Český král a římský císař
se s Guillaumovou matkou
seznámil patrně v roce 1365
při jedné ze svých cest do Avignonu
Černá a purpurová
– Wojciech Dutka
Milena Zingerová, dívka
z respektované slovenské
židovské rodiny, je v koncentračním táboře Osvětim odsouzena k smrti. Osud jí však
dává šanci: Má zazpívat na
narozeninové oslavě brutalitou proslulého příslušníka SS Franze Weimerta.
V navenek bezcitném muži se jejím zpěvem
něco zlomí, takže se o ni začne zajímat. Milenina počáteční nenávist k mladému nacistovi se
pomalu mění…
Noc světlonoše
– Peter Tremayne
Blíží se nejtemnější noc
roku a s ní svátek Samhain,
kdy se svět živých potkává
se světem mrtvých a lidé se
obávají sil z onoho světa.
Na hradě Cashel i v městečku v podhradí se konají přípravy na tento významný
den, přijíždějí hosté, už stojí velká hranice,
kterou při oslavách každoročně ve městě
zapalují. A právě v předvečer tohoto pohanského svátku najdou Eadulf a válečník
Aidan v hranici mrtvého…

Návrat žítkovských bohyní
– Vlastimil Hela
Kniha je o vědoucích lidech,
kteří byli odedávna součástí
životů obyvatel krajiny kolem
nás. Autor vám poodhalí tajemno spjaté s neobyčejnými
ženami, které bydlely na odlehlejších místech, žily v souladu s přírodou, z níž čerpaly energii a využívaly její léčebnou sílu.
Kniha cest
– Náser-e Chosrou
Kniha je o zkušenostech a zážitcích z cesty, jež trvala sedm
let a během níž autor navštívil
mimo jiné Mekku, Jeruzalém
a Káhiru.Kniha cest (Safar-náme) je jako zdroj poznání
středověkého života islámského Východu neocenitelná a jedinečná. 

Kniha na přání
Výběr knižních titulů do knihovního fondu považuji za krásnou a zodpovědnou
práci. Domnívám se, že již trochu znám
vyšebrodské čtenáře a jejich literární
preference a doufám, že je naplňuji. Do
výběru knih do regálů naší knihovny
bych ráda zapojila samotné čtenáře. A to
tak, že čtenáři vyšebrodské knihovny budou moc přinést své knižní tipy do určené schránky, ze kterých se vždy pátý den
v měsíci vylosují tři knihy. Knižní tipy nesmí knihovní fond vyšebrodské knihovny obsahovat a jejich pořizovací hodnota by neměla přesáhnou 500 korun.
Těším se na Vaši spoluúčast při výběru
knih.

Vinař
František Tácha b.s.
Pozvali mě přátelé do vinného sklípku. Toho
si člověk musí vážit, protože na Šumavě je
vinný sklípek přece jenom vzácnost.
Sklípek byl vybudován v rohu zahrady, svítil
novotou a pan Václav už nás očekával. Vysvětlil nám, že svět kráčí kupředu, a proto se
rozhodl seznámit zdejší bodrý lid s ušlechtilým nápojem jakým, víno zajisté je.
Karel poznamenal, že zdejší lid sice pije
dost, ale dává přednost spíše pivu a levným
lihovinám. Pan Václav, ale hned vysvětlil, že
v tom by jsme mohli sehrát klíčovou roli právě my.
S naší pověstí světaznalců, kdybychom se
mezi lidmi příznivě zmínili i ceny by pro nás
měl příznivé. Lichotka, že jsme znalí světa,
nám sice napřímila postavy, leč v duchu
jsme si museli přiznat, že víno známe bílé
a červené.

Výstavy

V

prostorách Galerie Staré radnice proběhly
v letních měsících hned dvě výstavy. Obrazy jihočeské výtvarnice Zuzany Kotisové vystřídala výstava obrazů Adély Kostkanové, které
budou vystaveny do 17. září 2021. 

Ve sklípku byl dřevěný, delší stůl, lavice a ze
stejného materiálu i zadní stěna. Z té trčelo
pět kohoutků a nad nimi umně vyvedené
nápisy: Frankovka, Zweigeltrebe, Merlot,
Modrý Portugal a Cabernet Sauvignon. Pan
Václav se rozhodl začít s červeným, ale v případě zájmu i bílé bude.
Nenápadně po vzoru pana Václava zkoumáme zrakem, čicháme i na jazyku poválíme.
Posloucháme různá přídavná jména a přirovnání, která se používají, když se o vínu hovoří.
Při třetí sklence už sami nesměle poznámky
činíme. Při páté už moravsky zpíváme a při
osmé už se zasvěceně hádáme zda je lepší
Frankovka či Portugal. Při dvanácté pan Václav usíná.
Nahlédnu za dřevěnou stěnu.
Od pěti kohoutků vede pět hadiček.
Do jednoho sudu. 

C
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

htěla bych poděkovat těm, kdo připravili
vernisáž výstavy výtvarnice Adély Kostkanové. V úterý 17. 8. 2021 v 17 hodin tato sympatická blondýnka s mladistvým účesem přivítala
v galerii nad Infocentrem své hosty. Sešlo se
nás dost na to, aby viděla, že máme zájem
o to, co pro nás připravila. Její obrazy inspirované lesem oslovily všechny diváky, malé, mladé
i dříve narozené. Všichni se při tom mohli
občerstvit sklenkou něčeho dobrého podle
vlastního výběru. O krásné zakončení vernisáže se zasloužil saxofonista Karel Fojtík. S chutí
a virtuozitou nás bavil tak, že bychom vydrželi
poslouchat celý večer. Vybíral skladby klasické
i novější, takže si každý přišel na své.
Shodli jsme se, že to bylo opravdu příjemné
zastavení v každodenním spěchu a při všech
povinnostech, které všichni máme. Kdo promeškal vernisáž, může obrazy vidět do 17. 9.
Některá díla lze i zakoupit. Přijdete si vybrat? 
K malému zastavení uprostřed všedního dne vás
zve Marie Faldynová
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Nové zvony ve Vyšším Brodě

M

nozí z vás pravděpodobně zaslechli během červencových dnů divoké
vyzvánění, které se ozývalo z areálu kláštera. Ti, kteří obývají naše malebné městečko
již více let, byli možná překvapeni, že pronikavý zvuk zvonů je poněkud neobvyklý.
V této době byly totiž do jedné z věží kláštera,
do tzv. sanktusníku, instalovány dva menší
zvony z dílny zručného zvonaře p. Votruby
z Myslkovic. Zvony pojmenované podle svatého Gerarda a svatého Michaela Archanděla tak posílily a melodicky doplnily tři velké,
které už dlouhé roky denně slýcháme z hlavní věže kláštera. Na nové přírůstky se zvoní
ručně z chórových lavic klášterního chrámu,
a to proto, že jsou používány přímo během
bohoslužeb. Větší z nich (hmotnost 93 kg,
spodní průměr 53,2 cm, hlavní nárazový tón
g2) nese jméno po svatém Gerardovi. Tento
cisterciácký mnich byl rodným bratrem svatého Bernarda, opata z Clairvaux, a pomáhal
mu klášter řídit po materiální stránce. Proto první zvon na sobě nese latinský nápis
S. Gerarde, ut fratrem tuum Bernardum et
nos adjuva (Svatý Gerarde, jako jsi pomáhal
svému bratrovi Bernardovi, tak i nám pomáhej). Menší zvon (hmotnost 57 kg, spodní průměr 44,7 cm, hlavní nárazový tón b2)
je pak svěřen svatému Michaelovi Archandělovi, knížeti nebeského vojska, mocnému
bojovníkovi proti satanovi. Tomu odpovídá
i text na zvonu S. Michaël Archangele, defende nos in proelio (Svatý Michaeli Archanděli,
braň nás v boji) převzatý ze známé modlitby,
která dále pokračuje ...proti zlobě a úkladům
ďáblovým.
Zvony mají pro náš klášter velký význam. Už
po dlouhá staletí slouží jako jasné znamení,
které mnichy svolává ke společné modlitbě.
V řeholi sv. Benedikta, podle které se
v klášteře snažíme žít, se ve 43. kapitole píše:
„Jakmile je slyšet znamení k hodince, mnich
nechá všechno, co měl v rukou, a spěchá co
nejrychleji k službám Božím.“ Někdo se možná

zeptá, co je myšleno službou Boží - bohoslužbou. My mniši se scházíme sedmkrát denně
v kostele, kde zpěvem starobylých žalmů, hymnů a antifon vzdáváme Bohu chválu, prosíme Ho
o slitování a vyprošujeme Jeho požehnání.
A to vše děláme nejen za sebe, ale i za své příbuzné, známé, dobrodince, potažmo za celý
svět. Tuto skutečnost si dobře uvědomovali
zbožní Rožmberkové, kteří do svého panství
pozvali cisterciácké mnichy a klášter zajistili po stránce materiální, aby se mniši mohli
modlit i za ně. A to nejen za jejich života, ale
i poté, kdy duše opustí pozemský svět,
a proto si vyšebrodský klášter zvolili jako
místo svého posledního odpočinku. A tento závazek vůči nim plníme dodnes. Vždy
v den úmrtí na ně jmenovitě vzpomínáme
v tzv. nekrologiu, které denně předčítáme
v kapitulní síni.
Možná smysl mnišské modlitby více objasní
metafora ze života včel. Všichni dobře ví, že
včely produkují med. Ale ne všichni si uvědomují, že včely jsou pro společnost mnohem
užitečnější a prospěšnější z jiného důvodu,
který není tolik zřejmý. Jsou to totiž důležití
opylovači, kteří zajišťují přenos pylu mnoha
stromů, keřů a bylin. A díky tomu můžeme
ze svých zahrad každoročně sklízet rozmanité druhy ovoce a zeleniny. Podobně i my
v klášteře konáme sedm dní v týdnu „neviditelnou práci“, která je prospěšná celé společnosti
a tolik důležitá zvláště v této složité době.
Samotné zvony mají význam i pro všechny
obyvatele Vyššího Brodu, potažmo pro celé okolí. V jedné z modliteb, kterou pronášel českobudějovický biskup Mons. Vlastimil
Kročil, když zvony slavnostně požehnal, stojí:
„... a když zpěv tohoto zvonu zazní v uších lidu, ať v nich roste víra a oddanost, ať zažene
daleko všechny úklady nepřítele, zkázu krupobití, běsnění bouří, uklidní ničivá hromobití,
a vanutí větrů ať se zdravě a mírně uklidní...“
Škoda, že zvony nebyly zavěšeny o měsíc dříve,
možná bychom byli ušetřeni ničivých projevů
počasí, které nás mocně překvapilo začátkem
léta.
Až příště uslyšíte, jak se z kláštera ozývají údery zvonů, vzpomeňte, že vyšebrodští mniši se
právě chystají k modlitbě, kterou vysílají do
nebe i za vás. 		
Bratři cisterciáci
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Svatá Ludmila 1100 let
T

ento rok si připomínáme tisíc sto let od
mučednické smrti první české světice svaté Ludmily, která byla 15. září 921 uškrcena na svém hradě Tetíně. Kromě toho, že je
Ludmila uctívána jako světice, tak se jedná
především o významnou ženu (první doloženou Přemyslovnu), která stála u počátku
našeho současného státu. Svatá Ludmila je

přijal Bořivoj i se svou manželkou Ludmilou
křest z rukou svatého Metoděje.
Podle tradice právě při křtu obdržela svatá
Ludmila od Metoděje drobný kovový reliéf
zobrazující Pannu Marii s Ježíškem, později
zvaný Palladium země České. Tento reliéf
pak měla Ludmila ve velké úctě, po její smrti

dětí, mezi nimi svatého Václava a Boleslava. Když zemřel kníže Vratislav, byli Václav
i Boleslav ještě nezletilí, a tak kmenová rada
rozdělila moc mezi Ludmilu a Drahomíru.
Mezitím co Ludmila vychovávala malé vnuky, Drahomíra vládla knížectví.

patronkou českého národa, je považována
za pramáti českých panovníků a panovnic,
ochránkyní všech slovanských národů a babičkou svatého Václava.
O původu svaté Ludmily se dodnes vedou
spory; podle některých kronik pocházela
z bájného kmene Pšovanů, kteří sídlili před
sjednocením českých kmenů v okolí dnešního Mělníka. Jiné zdroje hovoří o jejím Lužickém původu. Lužičtí Srbové jsou slovanský
národ, jenž dodnes obývá území nedaleko
německých Drážďan. Jako dcera knížete byla
provdána za Bořivoje, prvního doloženého
českého panovníka z rodu Přemyslovců. Přemyslovci v polovině 9. století neovládali celé
území Čech, které byly sídlem hned několika
knížectví, ale pouze jejich střední část.
Česká knížata v tehdejší době byla stále
pohanská, oproti již křesťanským západním
a východním sousedům. Na západě byla velká
Východofrancká říše a na východě Velká Morava. A právě při návštěvě dvoru Svatopluka I.

jej zdědil její vnuk svatý Václav. Toto Palladium je dodnes uchováváno v chrámu Panny
Marie ve Staré Boleslavi.
Přijetí křesťanství mělo také veliký politický
význam a umožnilo Přemyslovcům získat převahu nad ostatními kmeny na území dnešních Čecha navázat bližší kontakty s Velkou
Moravou.
Se svým manželem zplodila Ludmila dva
syny - Spytihněva a Vratislava. Jejich otec
zemřel ještě když byli jejich synové dětmi,
a tak je pravděpodobné, že Ludmila se spolu s velkomoravským knížetem Svatoplukem podílela na správě českého knížectví.
Za vlády Spytihněva se Čechy odpoutaly
od Velké Moravy a navázaly bližší vztah
s Východofranckou říší. Po Spytihněvově
smrti nastoupil na trůn jeho mladší bratr
Vratislav, který byl už od mládí zasnoubený
s Drahomírou, princeznou slovanského kmene Stodoranů, který sídlil na území dnešního Braniborska. S ní pak zplodil několik

Zřejmě zde pramení neshody mezi oběma
ženami, jejichž moc nebyla mizivá. Čechy
již tehdy byly důležitou křižovatkou Evropy
a střetávaly se zde různé mocenské vlivy.
Zdá se, že Ludmila zastávala názor, že Čechy by měly zůstat v úzkém kontaktu se
sousedním katolickým Bavorskem, kdežto
Drahomíra se politicky přikláněla k severnějšímu Sasku. Konflikt vyústil objednanou vraždou Ludmily, kterou 15. září 921
vykonali nájemní vrahové na jejím hradě
Tetíně. Smrt uškrcením byla vybrána záměrně, aby nebyla prolita Ludmilina krev
a nemohla být uctívána jako mučednice. Tělo kněžny bylo pohřbeno na Tetíně,
odkud je však svatý Václav nechal v roce
925 vyzvednout a přenesl jej do baziliky
svatého Jiří na Pražském hradě. A právě
tento akt, kdy tělo zemřelého bylo vyzvednuto a v úctě přeneseno do jiného hrobu,
znamenal v raném středověku faktické
svatořečení.
Život svaté Ludmily je bezesporu příběhem silné ženy uprostřed milníků našich
dějin. Její osud nám ukazuje, že středověk
nebyl jen doménou mužů, ale že již tehdy měly v historii významné místo i ženy.
A právě Ludmila je jednou z nejvýznamnějších žen našich dějin, která stála
u zrodu a formování našeho státu a počátku křesťanství v naší kultuře. Svatá Ludmila
se stala patronkou učitelů a vychovatelů, babiček a matek, rodin, ale také vinic
a vinařů. 
Blahoslav Uhrovič
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Pohled (do) minulosti

Na třetím výřezu je vpravo patrná výstavná budova někdejší české menšinové školy
čp. 194 (dnes Město Vyšší Brod) postavená
v roce 1925. Vlevo od ní je nízký objekt zámečnické dílny Leopolda Sonnbergera čp. 188
(dnes MTM 80, s.r.o.), která byla postavena
v roce 1921. Ta se rovněž připojila po roce
1948 k dalším firmám a živnostem, z nichž
později vzešly zmíněné dřevařské závody. Po
jejich přesunu do areálu bývalé elektrárny
u Čertovy stěny a po výstavbě nového ředitelství Lesního závodu Vyšší Brod byla někdejší
zámečnická dílna přestavěna na jeho závodní jídelnu. Z ní později vznikla známá jídelna
Lesanka. Vlevo dál pak navazuje dům čp. 189
s hospodářským traktem (dnes Jan a Jiří Krotký; Café Stodola). Jednalo se o objekt kamenické dílny Johanna Schmidta, jehož vila
je dům čp. 178 v ulici Míru (dnes Bronislav
Valoušek). 
J. Anderle
Všechny zveřejněné pohlednice najdete
na webových stránkách
www.vyssibrod–historicky.cz 

N

a dnešní povídání si vezmeme pohlednici vydanou fotografem Josefem Wolfem z Českého Krumlova. Jedná se o pohled
na klášter a dolní část Vyššího Brodu od
jihovýchodu. Snímek je pořízen mezi lety
1933–1935. Jak je patrné z holých listnatých
stromů a ze zbytku sněhu na hoře Luč a na
horizontu vpravo směrem k Malšínu, byl snímek pořízen velmi časně zjara.
V popředí je velmi dobře patrné rozsáhlé
složiště dřeva, které je určeno k voroplavbě.
A právě voroplavba bude naše téma na pár
příštích povídání. Tento snímek dokládá fakt,
že k uložení dřeva nesloužily jen všeobecně
dobře známé dřevosklady po obou stranách
Vltavy bezprostředně pod klášterem. Pokud
bylo třeba, pak se pro skládku dřeva využíval také prostor mezi domy čp. 1 a čp. 2, kde
byly přes léto říční lázně, a také prostor vedle
městského mlýna čp.11 (dnes majitel Šárka
Maštalířová, Miloslav a Robert Oředníkovi),
jak je patrné na prvním výřezu. V roce, kdy byl
snímek pořízen, bylo obzvláště hodně dřeva
určeného ke splavení a tak si prosím všimněte, že hromada dřeva bezmála převyšuje budovu mlýna a sahá od vltavského břehu až
k dnešní ulici 5. května. Tím bychom prozatím
téma voroplavby opustili a podíváme se na
další detaily pohlednice.
Ve druhém výřezu vidíme část dnešní ulice
5. května. Domy, které jsou označeny červenými křížky, jsou dnes již zbořená čp. 15, 98,
100 a 101. Přímo pod klášterním kostelem
je patrný objekt truhlárny Johanna Woisetschlägera čp. 182 (dnes Baštýř David, Kozel
Roman; restaurace Body 21). Tato truhlárna
byla vystavena v roce 1913 a po roce 1948 se
stala základem pozdějších Jihočeských dřevařských závodů, závodu Vyšší Brod.
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Pět neděl v balónu

T

ématem letošního tábora se stala kniha od
Julese Verna – Pět neděl v balónu.

Z

áří je prvním měsícem podzimu, rána
jsou chladná a večery se znatelně prodlužují.
Hmyz se pomalu chystá přezimovat a tak
lesník začíná hodnotit uplynulou sezónu
z pohledu hojnosti škůdců. Ty hlavní jsme
si jmenovali již dříve, jsou jimi lýkožrout
smrkový, lýkožrout severský, ploskohřbetka smrková a bekyně mniška. Jejich počty
a aktivitu celé léto lesník pečlivě sledoval
a zaznamenával a nyní je čas údaje vyhodnotit. Pokud se budeme bavit o lýkožroutu
smrkovém, našem nejvýznamnějším kůrovci, tak intenzitu letního a podzimního ro-

a podmínek, které tento rok panovali vyhodnotit příčiny zasažení jednotlivých porostů a začít uvažovat o opatřeních v příštím roce.
Mladé porosty, které v létě potřebovaly ožínat, aby nezarostly ostružiním a dalším plevelem, musíme připravit na zimu ochranou
proti zvěři. V zimě budou jejich šťavnaté
terminály („špičky“) pro zvěř velice lákavé.
Porosty smrku a dalších hlavních dřevin,
které neoplocujeme, ošetříme speciálním
přípravkem. Jedná se o nátěr vrchní části
stromku, má bílou nebo modrou barvu
a jeho křemenité složení zvěři skřípe mezi
zuby, takže se raději poohlédne po něčem
k snědku jinde.Dále je potřeba zkontrolovat
oplocenky, aby všechny byly v dobrém stavu a nemohla se do nich zvěř dostat.
Léto a podzim jsou také dobou, kdy je
dobré pečovat o lesní cesty, studánky, přístřešky a jiná zařízení. Lesní cesty musí
vydržet provoz těžké techniky jakou jsou
traktory, harvestory a vyvážecí soupravy,
ale i mnoho jízd kamionů plných dřeva.
Musí se proto opravovat díry, čistit svodnice, které odvádí ze štěrkových cest vodu při
lijácích, tak aby si voda nevyvářela vlastní
koryto přímo v cestě. Vyřezávají se rostliny,
které jsou podél cesty, aby řidič viděl, jestli
někdo nejede proti nebo před ním, ale také
aby mohl včas reagovat na zvěř, která přes
cestu často chodí. V zimě se pak pod tíhou
sněhu často ohýbají slabé stromky v kraji
cesty a znemožní průjezd, takže i jich je
dobré se zbavit před zimou.
V rámci programu „vracíme vodu lesu“ byla
letos na lesní správě vyčištěno a opraveno
šest studánek, která byly doplněny jednoduchými lavičkami.



jení lze snadno podle počtu odchycených
jedinců v lapačích a lapácích rozdělit do
3 kategorií – slabé, střední a silné. Dále si
revírník tyto údaje zakreslí do mapy a lehce
pak vidí, která místa v revíru letos zasáhl
škůdce nejvíc. Může díky znalosti revíru

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

Dobrodruh a slavný cestovatel Dr. Samuel Fergusson a jeho věrní přátelé Dick a sluha Joe
představili další ze svých výprav a zasvětili tak
děti do plánů expedice. Tentokrát se vydali do
středu Afriky, k pramenům Nilu a jako dopravní prostředek nám posloužil balón Viktorie.
Balón se však musel postavit, zkontrolovat vybavení a připravit se na cestu. Všichni členové
výpravy přiložili ruce k dílu a tak se seznámili
s historií balónového létání, zkusili rozklad
vody pomocí elektrolýzy či s pomocí citronu
získávali elektřinu. Kromě toho ulovili a připravili své první jídlo na ohni a také se naučili péct
sloní maso v zemi (Setonův hrnec). Domorodci
se balónu báli a několikrát na nás zaútočili
s úmyslem Viktorii zničit. Kromě nich jsme byli
nuceni bojovat se žízní ve vyprahlé poušti,
prosekávat se pralesem při hledání hrobek
starých králů, hledali vzácné živočichy, zlato či
ztraceného Joea, kterého jsme nakonec vytrhli
z rukou Tuaregů. Několik nocí jsme přespávali v divočině za svitu měsíce a jen s hvězdným nebem nad hlavou. Vyzkoušeli jsme si let

v opravdovém horkovzdušném balónu
a pomáhali s jeho vybalením, nafouknutím
i složením. Pro všechny to byl krásný zážitek
v zapadajícím slunci. Na konci cesty se nám
stalo velké neštěstí. Ve Viktorii jsme měli díru
a pomalu klesali. Joe nás zachránil, abychom
se neroztříštili o skály. Stejně jsme však museli
vyhodit veškerý náklad i zlato a Dickovy zbraně. Balón nakonec skončil ve vodách Senegalu, ale zachránila nás britskou vojenská posádkou a dopravila nás v pořádku do Anglie, kde
jsme mohli zeměpisné společnosti přednést
své poznatky o střední Africe a získat tak řadu
ocenění. 
za 14. Přední hlídku Royal Rangers Vyšší Brod p.s.
Tůmová Veronika
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Svět Travel FREE není jen místem, kde se v moderních a čistých
prostorách snoubí luxusní produkty těch nejznámějších
světových značek, ale i místem, kde je ke každému dlouhodobě
přistupováno přátelsky a kde je podporován osobní rozvoj
každého z nás. Jsme jedničkou na evropských hranicích,
a proto nám velmi záleží na spokojenosti našich zákazníků.
Pro naší prodejnu ve Studánkách tak hledáme aktuálně nové
kolegyně a kolegy na pozici PRODAVAČ/PRODAVAČKA,
kteří by nám pomohli ještě více zlepšit služby našim
zákazníkům. Vážíme si dobře odvedené práce a umíme
ji ocenit. Staňte se součástí světa exkluzivních parfémů,
kosmetiky, textilu, lihovin, cukrovinek a tabákového zboží.

Staňte se součástí světa Travel FREE!

Zavolejte nám na 602 310 913
nebo napište na job@travel-free.cz.
Staňte se součástí nejúspěšnější společnosti na evropských hranicích!
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NENÍ NAD ČÍM VÁHAT

MOHU VYRÁBĚT, ZLEPŠOVAT,
SPOLUPRACOVAT
28.000 – 36.000 Kč
DOBRÁ PARTA
ŘADA BENEFITŮ

Různorodá práce v moderním prostředí firmy HAUSER, úspěšného celoevropského dodavatele
chladicího nábytku a techniky. Pracujte u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického
regionu na pozici:

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK / ZÁMEČNÍK
✶ Budetesepodíletnavýroběmoderníhochladírenskéhonábytku.
✶ Podlesvékvalifikacebudeteprovádětrůzněnáročnémontážní

azámečnicképráce.
✶ KonkrétnípracovníúkolypřizpůsobímeVašimzkušenostem
apráciVásnaučíme.

Co očekáváme?
✶ Zručnost
✶ Spolehlivost
✶ Ochotupracovatna2směny

Našich zaměstnanců si vážíme!
Přispívámenadojíždění,dotujemestravování,vyplácímevěrnostníprémie
až120%měsíčnímzdy,poskytujemevšem5týdnůzákladnídovolené
aaž1týdendovolenénavíczaodpracovanoudobu,nabízímeštědré
příspěvkynamasážeasportovníaktivity,odměnyzazlepšovacínávrhy,
placenévolnopřidoprovoduprvňáčkaadalšíbenefity.

Těšímese
naVás!
Ing.LenkaNožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420388404315
HAUSER spol. s r.o.
38241Kaplice253
www.hauser.cz
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inzerce

Řádková inzerce
HROMADNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI

• 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.
• Prodám okna VELUX 2 x 78 x 140, 1 x 118 x 118, 1 x 78 x 118.
Tel.: 602 559 728. Cena dohodou.

VZTEKLINĚ
Sobota 11. 9. 2021
Hrudkov
Lachovice
D. Jílovice
Kyselov
Ostrov
Malšín
Těchoráz
Studánky
V. Brod

8.00 – 8.10
8.15 – 8.20
8.45 – 8.55
9.00 – 9.10
9.15 – 9.20
9.25 – 9.40
11.15 – 11.25
11.35 – 11.50
12.00 – 12.30

Očkuje: MVDr. Jiří Bicek

Do společnosti
Lesostavby Třeboň a.s. hledáme

stavebního dělníka.
Jsi manuálně zručný a je na tebe spolehnutí? Máš praxi
ve stavebnictví a jsi aktivní řidič? Chceš pracovat venku v přírodě
a jen na jednu směnu?
Tak pojď pracovat k nám!
Zaměřujeme se na dopravní a vodohospodářské stavby – stavíme
silnice, polní i lesní cesty, obnovujeme vodní toky, rybníky
i nádrže.

STAVEBNÍ DĚLNÍK (možno i brigádně)
U nás dostaneš náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč;
odpovídající mzdové ohodnocení, i příplatky navíc k základní mzdě;
Máme dovolenou 25 dní a další benefity.
Výhodou je bydliště ve Vyšším Brodě, Kaplici a okolí.
Více informací na telefonu: 725 762 801
nebo e-mailu: prazakova@lstb.cz (Pavlína Pražáková).

SKUPINOVÁ VÝUKA
ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM, „CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM
I MÍRNĚ POKROČILÝM

VELIKOST SKUPINY 6–10 OSOB
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2021
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466
TĚŠÍM SE HANA KOTALÍKOVÁ

AUTO-ELEKTRO
Alois Krejčík - BOSCH Automotive
ELEKTROOPRAVY – DIAGNOSTIKA
KLIMATIZACE – PLNĚNÍ-SERVIS
AUTOBATERIE – celý sortiment
5.května 17,Vyšší Brod-200m pod náměstím
tel.: +420 602 559 728
email: aek.vyssibrod@tiscali
Odborné opravy: Instalace vozidel, alternátory, startery
Nové i repasované alternátory a startery pro zemědělskou techniku,
osobní i nákladní automobily.
BOSCH-Diagnostika motor. vozidel – benzín, diesel
Využijte špičkové diagnostiky
a SERVISU KLIMATIZACE

Porota rozhodla o vítězích VI. ročníku soutěže
o turistickou informaci roku 2021
P

orota rozhodla o vítězích 3. 7. 2021.
Vyšší Brod si odvezl Zvláštní cenu Asociace turistických a informačních center ČR
v kategorii propagační materiály určené
pro děti za Truhlu plnou pokladů 
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kulturní program září

11. 9. 2021
ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2021
Sdružení pro Vltavu a Půjčovny lodí a kempy na
Vltavě zvou všechny vodáky i nevodáky na 27. ročník
tradičního dobrovolnického sběru odpadu v korytě
řeky Vltavy v úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad
Vltavou. 11. 9. v 8.30 sraz předem ohlášených čističů
v kiosku kempu Nové Spolí (Č. Krumlov)
Přihlásit se můžete zde: Petr Kolínský 777 335 447
e-mail: cistenivltavy@seznam.cz
14. 9. 2021, úterý, 17.00 hod., kino
VĚTRNÁ POHÁDKA
Teátr Pavla Šmída
Komunikativní představení s písničkami a milým
humorem. Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho
vítr zavane, tam o světě vypráví. Vypráví pohádku
o dětech od větrného mlýna. Když jednou vítr ustane
a dlouho bezvětří trvá, vydají se do světa, hledat
krále větru. Průvodcem jim je kohout z korouhvičky
a ten jim dá tuto hádanku: „Kdo je králem větru
a kde přebývá? Kde se nejvzácnější, a nejmocnější
vítr ukrývá?“ Jaká dobrodružství na cestě potkají?
Najdou krále větru?
Vstupné: 50,- Kč / osoba
16. 9. 2021, čtvrtek, 14 hod., Náměstí parkoviště
PLAVBA PARNÍKEM ADALBERT STIFTER
Odjezd autobusem z náměstí ve 14.00 hod.
Vyplouváme z přístaviště Lipno nad Vltavou
v 15.00 hod.
18. 9. 2021, sobota,
10.00 hod., parkoviště pod klášterem
POCTA VYŠEBRODSKÝM PLAVCŮM
Přijďte pomoci stavět pamětní vor!
Od 10.00 stavba voru se zapojením veřejnosti
a vorařská dílnička
od 13.00 hod. slavnost s doprovodným programem
25. 9. 2021 sobota, 14.00 hod.,
kostel sv. Bartoloměje
VARHANNÍ KONCERT
www.ivyssibrod.cz

facebook: vyssibrod
Změna programu vyhrazena.

Varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje
Sobota 25. 9. 2021 od 14.00 hod.

Celá akce začne v 10.30 mší svatou, při které předchozí farář
a zároveň generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David
Henzl požehná opravené varhany. Ve 14 hodin potom začne samotný varhanní koncert.
Jako hlavní varhaník přijal pozvání pan Vladimír Roubal, který je
významným českým varhaníkem, především varhanním improvizátorem. Působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie
premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na
Strahově.
Oprava varhan stála celkem 650 000 Kč, ze kterých zbývá doplatit
ještě 90 000Kč. Dobrovolné vstupné z koncertu bude určeno právě na doplatek této ceny.

