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Přijměte pozvání na
slavnostní předání Betlémského světla
v sobotu 18. 12. 2021 od 18.00 hod.
před historickou radnicí ve Vyšším Brodě.
Těšte se na moderní vánoční písně
v podání žáků vyšebrodské ZŠ
a vystoupení Collegium portative.
… snahou každého světla je prozářit tmu



Bílá velryba

Strana 2

Chytrý zpravodaj

Čtěte váš oblíbený časopis i v pohodlné elektronické
podobě



Parkovací karty
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Výstava Kláry Smolíkové
ve vyšebrodské základní škole
Naši milí čtenáři,
ještě nás čeká pár týdnů do konce dalšího
podivného roku, který
jsme prožili. Nebudeme si kazit adventní
náladu spíláním vládě
ani virům, nebudeme
smutnit ani se rozčilovat.

V

Letos se nám podařilo rozjet několik rubrik,
za které se nemusíme stydět a realizovat
několik projektů a zorganizovat pár akcí,
na které jsme pyšní. V příštím roce chceme
v tomto trendu pokračovat.

Výstavu jsme si mohli prohlédnout jak individuálně, tak pod vedením naší paní knihovnice.
Ta dětem ke každému tématu nejprve něco

Ráda bych Vám poděkovala za Vaši čtenářskou přízeň, za komentáře a názory, které
nám občas napíšete, častěji řeknete osobně. Těší mě, že Vás zajímá, co a o čem tady
píšeme.
Všem Vám přeji pohodu s rodinou, přáteli,
se sklenkou dobrého vína, talířem voňavého cukroví, bezva knihou, koncertem nebo
jen procházkou se svým psem. Nenechme
si vzácný sváteční čas nikým vzít!
Krásné Vánoce. 
dk



měsíci říjnu jsme měli v přízemí naší základní školy ve spolupráci s městskou
knihovnou nainstalovanou putovní výstavu
s názvem HUSITÉ A ŘEMESLA. Při příležitosti
vydání nových knih současné české spisovatelky Kláry Smolíkové jsme si zhruba na třiceti
závěsných panelech mohli přečíst komiksy
z knihy Husité a prozkoumat ilustrace z knihy
Řemesla od Honzy Smolíka.

ne 1. 11. 2021 se uskutečnilo 1. jednání školního sněmu. Sešli jsme se ve třídě 3. A. Nejprve se
představili mluvčí jednotlivých tříd a pak jsme volili žákovskou radu.

Výsledky hlasování:
Předseda – Milan Nguyen (9.A), Místopředseda – Medard Čech (6.A)
Zapisovatel – Honza Musil (7.A), Nástěnkář – Jáchym Valíček (5.A), Mluvčí – Valerie Grimová (7.B)
Potom následovala diskuze, ve které jsme projednávali umístění laviček před školou a před učebnou fyziky, více mezitřídních akcí, zámky na toaletách. 

Valerie Grimová, 7.B

Okénko do mateřské školy
P

odzimní měsíce jsou v mateřské škole
ve znamení adaptace nových tříleťáčků –
Berušek. Je to pro ně velká životní změna,
a tak ukápne nejedna slza, dětem, ale i jejich
maminkám. Jak to tak v životě bývá, nejlepším lékem na smutek, je něco dělat, a tak se
děti s paní učitelkami hned pouští do práce.
Inspiraci nehledají daleko, stačí se jen porozhlédnout kolem sebe. Přinášíme malou ochutnávku toho, co děti vytvořily. 
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Za ZŠ Vyšší Brod
Karolína Baudyšová

D

– periodický tisk územního
samosprávného celku města Vyšší Brod

Vychází 11x ročně nákladem 1020 ks.
Foto na titulní straně: archiv OKCR

Výstava se všem moc líbila, proto bychom
chtěli moc poděkovat paní knihovnici! Těšíme
se na další akce s městskou knihovnou. 

Školní sněm

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

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.

pověděla a ty si poté své nově nabyté vědomosti ověřovaly v různých křížovkách, hádankách či doplňovačkách.

Bílá velryba proplouvá
U

břehů australského kontinentu se od roku 1991 objevuje bílá velryba, které dali
Australané jméno v jazyce původních domorodých obyvatel – Migaloo. Tento keporkak je
velkou přírodní zvláštností a jeho spatření prý
přináší štěstí. Těší se zvláštní ochraně a přírodovědci díky jeho jedinečnosti mohou snáze
získávat informace o migraci velryb. Jeho příběh, filmové i fotografické záběry inspirovaly
žáky výtvarného oboru ZUŠ k vytvoření plastiky „bílé velryby“, která by se měla poprvé objevit v našich vyšebrodských vodách během letošního adventu. Je dobrým znamením. Zatím

nikdo netuší, kudy přesně bude proplouvat
a na kterých místech ve městě se objeví.
Pokud budete mít to štěstí a bílou velrybu
při její plavbě Vyšším Brodem potkáte, můžete
do jejích útrob vložit lístek s přáním. Představujeme si, že velryba neumí dost dobře plnit
materiální přání – věcné dary, ale spíše přání,
která se týkají štěstí a zdraví lidí kolem nás,
dobrého osudu této planety. 
Za žáky výtvarného oboru ZUŠ
přeji krásný a klidný čas předvánoční
Jitka Davídková, vyučující výtv.oboru

Vánoční
přípravy v DPS
V
Vážení spoluobčané,
dne 18. 12. 2021 v 18:30 hod.
by hasiči měli přivézt, jako každý rok
poslední sobotu před Štědrým dnem,
Betlémské světlo.

měsíci listopadu naši senioři tvořili v rámci
aktivizačních činností ozdoby ze studeného porcelánu, které poté také zdobili barvami a knoflíky. Tyto ruční výrobky budete
moci vidět na jednom z vánočních stromků
pod starou radnicí, který každoročně zdobíme.
Dále bych chtěla velmi poděkovat naší pečovatelce Martině Sýkorové za výrobu krásných
vánočních dekorací pro Dům s pečovatelskou
službou. 

Bohužel do data uzávěrky vydání
Zpravodaje nemám zatím
žádné informace kdy, kde a za jakých
okolností má dojít k předání
Betlémského světla.
Jakmile budeme znát podmínky
a časy předání, zveřejníme tuto informaci
na plakátech a ostatních informačních
kanálech města. . 
Děkuji za pochopení,
starosta SDH Vyšší Brod
Daniel Krob.

Upozornění pro řidiče
Žádáme Vás obyvatelé-řidiči, o co největší
spolupráci v nadcházejícím zimním období při odklízení sněhu na problematických místech ve městě, aby nedocházelo
k znemožnění provedení úklidu komunikací ve městě špatně parkujícími vozidly.
Děkujeme.
Městská policie Vám přeje klidné
vánoční svátky a hodně zdraví
do nového roku 2022. 

Parkovací karty 2022
Tak jako v loňském roce vyplňte formulář a následně odešlete emailem na:
mp@mestovyssibrod.cz nebo osobně vhoďte do poštovní schránky Městského úřadu Vyšší Brod,
Míru 250. Strážníci karty připraví a domluví si s Vámi jejich předání.
VÝDEJ KARET osobně po telefonickém sjednání přesného termínu.
Adresa: služebna Městské policie, Míru 194
Termín: 1. 12. 2021 do 26. 1. 2022 vždy ve středu od 15:00 do 17:00 hod.
PŘI VÝDEJI DODRŽUJTE STANOVENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA!
Poplatek: 100 Kč (žadatel má trvalý pobyt ve Vyšším Brodě)
500 Kč (žadatel má trvalý pobyt mimo Vyšší Brod)
Platba za kartu proběhne v hotovosti na místě.



zde prosím ostřihněte

ŽÁDOST O PARKOVACÍ KARTU 2022
Jméno
Příjmení
Adresa trvalého pobytu
Telefon
RZ vozidla
Značka vozidla (např. Mazda)
Datum:

Podpis:
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Zprávy z rady
R

ada města v mezidobí po vydání minulého čísla zpravodaje sešla
několikrát. Na svých jednáních přirozeně diskutovala vznikající návrh
rozpočtu na rok 2022, který bude v prosinci projednávat a schvalovat
zastupitelstvo.
Kromě standardních záležitostí, jako jsou např. souhlasy se stavbami
nebo různé pronájmy pozemků a prostor, schvalovala RM i podporu
různým organizacím. Posledním je schválený finanční dar na provoz
hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích ve výši 15 tis. Kč.
Musela také řešit ukončení činnosti fyzioterapie ve vyšebrodském
zdravotním středisku. Současná poskytovatelka této služby svou činnost utlumuje a s koncem roku chce ukončit svou činnost zcela. Jednáme o možné náhradě tak, aby fyzioterapie zůstala ve Vyšším Brodě
i po Novém roce.
Dále chci čtenáře seznámit s aktuálním děním na probíhajících stavbách.
Bytový dům
Stavba nového bytového domu pokračuje zatím bez větších problémů.
Je připraven základ výtahové šachty a vyzděno máme do úrovně prvního patra. V polovině listopadu došlo k instalaci filigránových stropních
panelů a nyní se stavba připravuje na betonáž stropu.

Oprava ohradní zdi hřbitova
Oprava hřbitovní zdi spočívá především v jejím statickém zajištění,
které již bylo víc než nutné. Díky změnám technologie a řešení jednotlivých postupů se statikem došlo k průtahům. Svůj vliv mělo i letošní
počasí, jelikož za jeho nepřízně měl dodavatel zákaz technického dozoru stavby práce provádět z důvodu nestability zdi. Na základě těchto
objektivních příčit rada města schválila prodloužení termínu první části
oprav do 30. 11. 2021. V době uzávěrky zpravodaje byly nejdůležitější
pilíře hotové a pracovalo se na parapetní zídce. V příštím roce chceme
pokračovat s druhou částí opravy, kdy se zaměříme na dokončení části,
která byla letos staticky zajištěna, a na pokračování oprav dalších částí
zdi.

4 |

Informace
z úřadu

Přístavba mateřské školky
Jak jsem informoval již v minulém vydání,
dodavatel stavby je již po termínu a nebyl
mu zastupitelstvem schválen dodatek smlouvy na prodloužení termínu pro dokončení
a předání stavby, což pro něj znamená penále. Práce na stavbě stále pokračují. Přístavba
má již několik týdnů založenou zelenou střechu a všechny rostliny jsou na svých místech.
Vnitřní prostory mají své omítky, bylo položeno podlahové topení vybetonovány podlahy.

Odpady – změna pro všechny.
S novým zákonem o odpadech nastanou
v novém roce změny pro všechny. Nyní bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí
nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad. Jak jsme Vás již informovali
od 1. 1. 2022 je zákonem vyloučena možnost
použití smlouvy na vývoz popelnice, kterou
uzavíralo město s občany nebo SVJ. Dosavadní
smlouvy ke konci roku zanikají a bude nutné se registrovat k poplatku, a to nejpozději
k 15. 1. 2022.

Úpravna pitné vody
V polovině listopadu se událo v podstatě to
nejdůležitější, začala se instalovat nová technologie úpravny, která zajistí lepší a efektivnější úpravu surové vody z Menší Vltavice na pitnou. Díky tomu bude město i v příštích letech
využívat pro pitnou vodu všechny stávající
zdroje. Instalace všech prvků a všech potřebných zařízení potrvá několik týdnů.
Společné projekty s Jihočeským krajem
Oprava komunikace, opěrné zdi a výstavba
chodníku ve Studánkách je ve skluzu. Termín
dokončení byl prodloužen do 17. 12. 2021.
Na kontrolních dnech nás všechny generální
dodavatel ujišťuje, že tento termín je zvlád-

nutelný a silnice bude v tomto termínu dokončená. Právě se pracuje se na propustku
na začátku Studánek a zároveň se pokračuje
s opěrnou zdí.
Práce na druhé společné akci – průtahu pod
klášterem – probíhají dle harmonogramu. Dodavatel na hlavních pracích první etapy pracoval do konce listopadu. Práce se nyní přeruší, stavba bude zakonzervována a s druhou
etapou se začne znovu na jaře, dle povětrnostních podmínek. Předpokladem je začátek
dubna 2022. 
Jan Straka
místostarosta

Dále jsou někteří občané či vlastníci malých
bytových domů, kteří s městem smlouvu na
likvidaci odpadů uzavřenou neměli a řešili si
to často vlastními smlouvami. I tento způsob
nebude dále možný, a i oni se budou muset registrovat k poplatku. Zároveň budou osloveni
s výzvou, aby si stanovili pro rok 2022 velikost
nádoby na odpad a četnost svozu a tuto informaci nám nejpozději do 31. 12. 2021 sdělili.
S podmínkami stanovenými v zákonu se budeme muset povinně vyrovnat a měl by to být
náš společný zájem. Změny, které jsou nutné,
možná nebudou na začátku přijímány jenom
kladně a s pochopením, a proto jsme připraveni Vás s přijatým způsobem nového zpoplatnění za likvidaci odpadu seznámit na veřejném setkání dne 13. 12. 2021 od 18:00
hod. v sále kina. Přijďte, pokusíme se Vám
vysvětlit některé nejasnosti, správně vyložit
to, co se vykládá mylně, popřípadě upozornit
na některá opomíjená fakta. 
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Vážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva
v úterý 14. 12. 2021 od 17:30 hod., kino.
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Dům č.p. 104 na náměstí – radnice
tu v podání Marty Kubišové se člověk neubránil
vzpomínkám, co všechno jsme jako děti v radnici a parku kolem ní prožili.
Ve školním roce 1963/64 a 1964/65, ve druhé
a třetí třídě, nám sloužila jako dopolední azyl
ve školní družině. Bylo tehdy hodně žáčků
a málo učeben. A tak jsme každý druhý měsíc
měli vyučování v národní škole až odpoledne a dopolední hodiny jsme trávili v družině
ve společnosti paní Růženky Řídelové, Zdeňky
Binterové a Věrky Korchové. A o naši zábavu
bylo vždy postaráno.

P

ři cestě parkem k červeno-modro-bíle
osvětlené radnici nás v 17.00 hodin dne 17.
listopadu vítalo vyzvánění radničních hodin.
A najednou jsme si uvědomili, že ta naše radnice je moc hezká a milá.
Při krátkém reprodukovaném projevu v 17.11
hod. z rozhlasu a následující Modlitbě pro Mar-

Vítání občánků
T

entokrát se až po roce v sobotu 23. 10.
2021 konalo slavnostní vítání občánků.
Nově narozené občánky Vyššího Brodu přivítala zastupitelka města paní Vanda Kotálová.
Potěšilo nás, že i přes mimořádná opatření
v souvislosti s onemocněním COVID-19, která
jsme museli při této akci dodržovat, přijalo
naše pozvání většina oslovených rodičů.
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V páté třídě jsme do dnešní galerie chodili v doprovodu paní Majky Kazecké a pana Jana Bilda
na televizní vzdělávací pořady. V paměti mi bohužel utkvěli jen Jiráskovi Psohlavci a Lucerna.
V deváté třídě jsme se v galerii dokonce krátký
čas učili. Paní učitelka Jitka Daňková a pan učitel Josef Svojsík s námi tehdy měli dost práce.
Vybavuje se vzpomínka na pana Bedřicha Rollingera, který každé ráno přicházel do Osvětové besedy, předchůdce dnešního odboru
kultury. Působil v přízemí radnice až do doby,
než svůj „úřad“ přestěhoval do kanceláře dnešní knihovny, kde potom v roce 1970 uspořádal
pro nás z osmé a deváté třídy taneční kurz

Pozváno bylo celkem 17 dětí, vítání se zúčastnilo 12 dětí, šest chlapců (Tobiáš, Tadeáš,
Denis, Jan, Vojtěch a Václav) a stejný počet
dívek (Nela, Natálie, Linda, Ella, Nela, Samanta),
Isabell byla z důvodu nemoci nakonec omluvena. Krásné vystoupení si pro malé spoluobčánky připravily opět děti z mateřské školy,
které vzhledem k nařízením mohly vystupovat
pouze v omezeném počtu.
I přes trvající mimořádná opatření a prostorově omezené místo, kterým disponujeme, se
celková akce zdařila.

ve spolupráci s paní učitelkou Věrou Břicháčkovou.
Vzpomínám i na občasné bohoslužby Československé církve husitské v dnešní galerii.
Přijížděl je sloužit pan farář Horčic z Kaplice.
Na židli notně zvýšené několika tlustými svazky knih seděl pan profesor Otakar Kaplan a hrál
na harmonium. Moje maminka a paní Horčicová zpívaly. A my děti z náměstí jsme zatím
s dětmi pana faráře řádily v parku. Nejveseleji
bylo při velikonočních pobožnostech.
Zimní koulovací bitvy s dojíždějícími žáky, kteří si s námi takto krátili svůj čas před příjezdem autobusu, jsou nezapomenutelné. V těch
letech ale radniční hodiny byly tiché. Proto
patří dík panu Eduardu Sulzerovi, který se dlouhodobě o hodiny staral, i jeho nástupci, panu
Pavlu Bínovi.
A také díky konšelům, kteří v roce 1542 získali radnici do obecního majetku i jejich nástupcům, kteří v roce 1884 radnici přestavěli
do dnešní půvabné podoby. 
Hana Erhartová

Rádi bychom uskutečnili příští vítání dětí
na jaře v roce 2022. Rodiče nově narozených
dětí dostanou včas pozvánku nebo se mohou
přihlásit na matrice Městského úřadu ve Vyšším Brodě. Těšíme na setkání s Vámi, a nejen
malým občánkům přejeme do nového roku
hodně zdraví a pohody. 



Radka Francová, matrikářka
Foto: Lukáš Kus

Nová výsadba v klášterní zahradě

V

uplynulých dnech 9. a 15. listopadu se
povedla provést náhradní výsadba v klášterní zahradě za předcházející pokácené zeravy v roce 2015. Na základě odsouhlaseného
projektu bylo vysazeno 6 okrasných jabloní,
13 habrů a 1 jinan dvoulaločný, jinak známý
jako Ginkgo biloba.
Poněvadž se naše projekty z minulých let

zalíbily manželské dvojici Miloši a Inge Pavelcovým, kteří se významně podílejí na tváři
města svoji různorodou činností, nabídli odboru životního prostředí, že by rádi zanechali
svoji stopu i na tomto „poli“.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat
za přínos, který rozhodně ocení všichni,
kdo navštíví klášterní zahradu s tímto jejím
novým pláštěm.

Současně musím vyzvednout i perfektní práci
zaměstnanců našich technických služeb, kteří
připravili jámy na výsadbu a byli nápomocni
při výsadbě.
Za odbor Stavebního úřadu a životního prostředí 
Ing. Dagmar Poláčková.

Osm nových stromů oživilo sídliště
V

prostoru nově vzniklé parkovací plochy
na sídlišti byly vysazeny 4 okrasné jabloně,
2 javory babyky a 2 lípy srdčité.
K jednotlivým druhům, které nově na sídlišti
rostou:

Jabloň BUTTERBALL je malebně rostoucí
strom s vodorovnými, později převislými větvemi. Z květů vzniká velké množství plodů, které
poměrně dlouho na stromě drží. Jsou drobné,
zlatožluté. Tmavě zelené listy se na podzim
vybarvují do žlutého až žlutohnědého odstínu.
Lípa srdčitá, druh „Greenspire“ je o strom
s pravidelnou a hustou korunou. Má hezký,
pravidelný, rovnoměrný a pyramidální tvar.
Nestříhaná dorůstá max. do výšky 15 m. Listy
má malé, srdcovité a lesklé, tmavě zelené barvy, zespod šedo-zelené. Kvete v létě od června
do července voňavými, světle žlutými květy.
Je možné ji jednoduše tvarovat.

Javor babyka je listnatý strom, dorůstající
do výšky 15 m, s široce rozložitou, kulovitou
korunou. Je oblíbený především pro své žluto-zlaté podzimní zbarvení. Roste poměrně
rychle.
U zmíněné parkovací plochy byly také využity prostory pro keře, které překážely opravě
chodníku a silnice pod klášterem. V minulých

měsících došlo na sídlišti také k přesunu pěti
javorů globosum, které po přesazení z místa
vznikajícího bytového domu našly nové útočiště o několik stovek metrů dál u parkoviště
nad bytovým domem č. p. 266. Zdá se, že se
přesazení povedlo a všechny stromy se uchytily. Do veškerých výsadeb a přesazování rostlin
se zapojily technické služby města. 
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Fan klub Vyšší Brod – šachy

Oceňování
bezpříspěvkových dárců krve
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Českým červeným křížem má za cíl zvýšit
společenskou vážnost bezpříspěvkového
dárcovství krve a dárců krve samotných.
ČČK již více než půl století pravidelně
oceňuje bezpříspěvkové dárce krve těmito vyznamenáními: Krůpěj krve dostane každý dárce za první odběr přímo
na transfúzní stanici.

P

o loňské vynucené přestávce se letos 30. 10.
konal další, již 17. ročník Mezinárodního
šachového turnaje. Šachisté se na šedesáti
čtyřech černobílých polích utkali v klidném
prostředí Cisterciáckého kláštera. Všeobecná
protiepidemická opatření bohužel znamenala výrazně nižší počet hráčů oproti minulým
ročníkům, ale zápočet našeho turnaje do mezinárodního žebříčku FIDE Elo sliboval velice
silně obsazený turnaj. Toto očekávání se i naplnilo a průměrné Elo hráčů turnaje bylo 1872.
Po devíti kolech si zaslouženě, se ztrátou pouze ½ bodu, odvezl trofej za první místo Štěpán
Papáček z TJ Jiskra Třeboň (8,5 bodu). Cena ze
druhou příčku putovala do Jaroměře v rukou
Petra Jecha (6 bodů) a místo třetí obsadil také
se 6 body Arnošt Beter z Českého Krumlova.

Po dlouhé době jsme v turnaji opět měli kategorii ženy. Za první místo si cenu odnesla
teprve čtrnáctiletá Karolína Hajdasz z Vyššího
Brodu.
Všem hráčům děkuji za klidný a přátelský průběh turnaje a všem oceněným gratuluji.
Cisterciáckému opatství děkuji za umožnění
pořádat turnaj v prostorách klášterní jídelny
a městu Vyšší Brod za podporu všem klubům
a spolkům pořádajícím sportovní a kulturní
akce v našem městě. 
Za Fan klub Vyšší Brod
Kulík Michal

Schůze rybářů
VČS MO ČRS V. Brod se bude konat 30. 1. 2022 od 9:00 hod v sále kina.
Prezence a placení členských příspěvků od 8:00 hod.
Dospělí: 500 Kč / Mládež do 18 let: 200 Kč/ Děti do 15 let: 100 Kč
Změna výdeje povolenek: 1. a 3. pondělí v měsíci 18.00 – 19:30 hod na rybárně. 
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Bronzová, stříbrná a zlatá plaketa, pojmenovaná po Prof. MUDr. Janu Janském,
který byl český sérolog, neurolog a psychiatr a objevitel čtyř základních krevních
skupin, se dává za 10, 20 či 40 odběrů. Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů předává příslušný oblastní spolek na
slavnostním shromáždění. Zlatý kříž ČČK
2. třídy se uděluje za 120 odběrů a předává se slavnostně na celokrajském shromáždění. Zlatý kříž ČČK 1. třídy se uděluje
za 160 odběrů a předáván je na celostátním slavnostním shromáždění. Nejvyšším oceněním pro bezpříspěvkové dárce
krve je plaketa ČČK Dar krve – dar života.
Uděluje se za 250 odběrů a předávána je
na celostátním slavnostním shromáždění.
Oblastním spolkem ČČK Český Krumlov
je v letošním roce oceněno 120 bezpříspěvkových dárců krve. Mezi nimi i naši
spoluobčané z Vyššího Brodu, bronzovou
medailí Bc. Reichensdorferová Dominika,
stříbrnou medailí paní Mikešová Nikola
a zlatým křížem za 80 odběrů pan Kurtin
Jan.
Všem Vám patří náš dík.
Za OS ČČK ČK
Kulík Michal
– předseda oblastní výkonné rady

Kosmetické
okénko
Dobrý den
V minulém článku jsemVám slíbila povídání o péči o pleť 50+
Tedy...
Nerada bych zde opakovala to, co si dnes můžete přečíst
v jakémkoli časopise. Je to myslím pro většinu žen známá věc,
jako používat krémy a přípravky s obsahem kolagenu či kyseliny
hyaluronové.Toho jsou plné časopisy i reklamy. To tedy víme.
Ráda bych ale v bodech napsala i to, co možná ještě některé nevíte
a tolik se to nezdůrazňuje.
• Nevystavovat se záměrně slunečním paprskům. Používat
přípravky s ochraným faktorem. (dnes většina kvalitních krémů
i make-upů MÁ)
• Zacházet s pletí jemně a šetrně.Nedrhnout ji ručníkem.
Pleť je křehčí a hrozí popraskání žilek,snadněji se tvoří vrásky.
• Dopřát pleti kromě krému ještě sérum, pleťový olej
(jojobový, mandlový, šípkový či brutnákový) a noční krém.
Pleť začíná být sušší.
• Zahrnout do jídelníčku potraviny bohaté na „zdravé tuky“
(ryby – losos, mandle, avokádový a olivový olej). Můžete přidat
kolagenové drinky nebo tablety z lékárny (rybí hydrolyzovaný
ne vepřový)
• Podpořit mikrocirkulaci – snižuje se zásobení pleti živinami
a krví v důsledku zpomalení krevního oběhu. Můžete použít
peeling, nebo některé povzbuzující látky pro pleť jako rozmarýn
nebo zázvor. Pokud trpíte rosaceou či častým začervenáním tuto
doporučení vynechejte.
• V produktech hledejte antioxidanty jako vitamín A,
vitamín C a vitamín E.
• Kvůli hlubším vráskám můžete podstoupit některé invazivnější
metody:

Adventní koncert
Z

veme vás na ADVENTNÍ KONCERT do kostela sv. Bartoloměje v sobotu 11. prosince v 18.00 hodin. Zazní adventní duchovní hudba, mimo
jiné také Staročeské roráty, které jsou typické právě a pouze pro Advent
v Čechách. Nikde jinde v Evropě se s obdobou Staročeských rorátů,
jejichž původ sahá do doby Karla IV. nesetkáme.
Účinkovat bude soubor Literátské bratrstvo z Netolic pod vedením
Jiřího Churáčka, profesora pražské konzervatoře Jana Deyla.
Vstupné dobrovolné. 

1. Laser
2. Kyselina hyaluronová-injekční jehla
3. Chemický peeling
4. Mikrojehličkování
5. Plazmaterapie
6. Botulotoxin
a jiné....
Z těchto procedur Vám mohu u mě v salonu nabídnout dvě:
Mikrojehličkování – zapracování kolagenových a dalších sér,
pomocí nanojehliček
Chemický peeling – narušení vrchní vrstvy pokožky kyselinami
a tím vznik buněk nových (zdravých)
Obě tyto procedury jsou bezbolestné a mají myslím viditelný
účinek. Procedury nejsou jednorázové, je třeba je 2x až 3x opakovat.
Doufám, že jsem Vám odhalila zase něco nového, co Vám pomůže
se o Vaši pleť lépe starat.
Těším se na Vás v mém salonu, kde se taktéž nemusíte bát klást
otazky ohledně kosmetiky a péče o pleť J. 

Vážení spoluobčané,
přejeme vám
poklidné prožití adventu
a vánočních svátků.
Do nového roku pak především
pevné zdraví a vzájemnou
toleranci.
Vedení města

Vaše kosmetička Klára
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Krampas Lauf Vyšší Brod 2021
U

f, a je to za námi! 78 krampusáků, princezen a mistrů ohně už odjelo do svých domovů.
Ale před tím nám předvedli bezvadně strašidelnou, trochu děsivou a hodně horkou show.
Na 800 diváků jim tleskalo a bavilo se.

Děkuji za pomoc vyšebrodským hasičům za osvětlení areálu a hlídání pyrotechniky a ohňů, technickým službám za technickou přípravu areálu, Městské policii a KV security za odborný bezpečnostní dohled a Miloši Pavelcovi ml. za velikou pomoc při přípravách a organizaci celého pochodu,
Policii ČR za kontrolu plynulé dopravní situace. Bez jejich pomoci by to neklaplo tak lehce. 
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Foto: Michaela Dvořáková
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Listopad v galerii fotografií
M

ěsíc listopad byl bohatý na zážitky. V Klubu pod kinem jsme si povídali s p. J. Anderlem.
Nejednoho z nás zaujal barvitý příběh vzniku železnice tady u nás.

11. 11. jsme si připomněli skutky válečných veteránů a jejich význam pro náš život.
Společně s Vlky a Zálesáky jsme vyčistili tur. stezky a také se zašli pobavit na pohádku. 

Beseda o železnici s J. Anderlem.

Čištění stezek.

Ježibaby a ženichové.
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Den veteránů.

Čtenářský koutek
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Knižní novinky prosinec 2021
Advent je časem zklidnění, rozjímání a setkávání. Vyberte si některou knižní novinku
a dopřejte si v předvánočním shonu chvilku
klidu. Přijměte pozvání na besedu ke knize
Boleticko z edice Seidelova Šumava nebo
do Literární punčárny ve Stodole. Děti by určitě neměly zapomenout dorazit na Vánoce
v knihovně.
Přeji Vám pohodové Vánoce, spoustu knih
pod stromečkem a v novém roce pevné zdraví a stálý úsměv na tváři.

Pro děti a mládež
Adventní čtení
pro Ježíška
– Milada Rezková
Adventní knížka též děti
provede čtyřmi adventními týdny, tedy železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou nedělí, které představují čtyři svíčky na adventním věnci.
Slovo advent všichni znají, hlavně z čokoládových kalendářů, ale jaká tajemství a dobrodružství skrývá?

Prameny Vltavy
– Petra Klabouchová
Umrzlá dívka s židovskou
hvězdou a křivdy, které Šumava nezapomíná.

Pírko – Vlasta Baránková
Co způsobí peříčko pestrobarevnéo ptáka v šedé zemi zlého černokněžníka Šedovouse,
které najdou děti a s jeho pomocí vdechnou své zemi nový
život?

Takový byl Karel Gott
– Petr Macek
Nejslavnější český zpěvák
očima 45 přátel a kolegů rok
poté.

Liščí oči – Petra Hůlová
„Opravdu jsem v naší koupelně viděl lišku?“ pomyslí si třináctiletý Eda, když se mu zvíře
poněkolikáté mihne před očima. Se sestrou Zuzkou, svým
dvojčetem, políčí na šelmu
granule. Ráno je v koupelně
čeká další překvapení.

Usmát se a poodtoupit
– MUDr. Karel Nešpor CSc.
Psychiatr a specialista na léčbu návykových nemocí se
s nadhledem věnuje různým
tématům a hledá odpovědi
na odvěké otázky života.

Nedráždi bráchu bosou
nohou – Irena Hejdová
Marek má „strašnýho“ bráchu.
Teda aspoň si to myslí, takže
důvod ke rvačce a vzájemným naschválům se vždycky
najde. Jednou se bráchové
pošťuchují na záchodě a nedopatřením do něj spadnou. Proklouznou úzkou trubkou a ocitnou se v potrubním labyrintu. Jak je to možné?
Milada Horáková – Zdeněk
Ležák, Štěpánka Jislová
Stostránková komiksová kniha spisovatele Zdeňka Ležáka
a výtvarnice Štěpánky Jislové
čtenáře seznámí se životem
Milady Horákové.
Průtrž - Wilbur Smith,
Christopher Wakling
Sága dynastie Courtneyů,
kterou můžete znát z románů
Wilbura Smithe pro dospělé,
pokračuje! Představitel nejmladší generace, čtrnáctiletý
Jack, odlétá s rodiči do afrického Konga, kde jeho rodiče
náhle zmizí.

Stela v zemi tučňáků
– Tereza Pořízková
Budu vám vyprávět příběh,
který vás zavede přes nejrozbouřenější moře až na kontinent, který nikomu nepatří.
Ocitnete se na opačném konci světa, kde vás
z nekonečných ledových plání začnou pálit oči
a kde pochopíte, že příroda má vše dobře vymyšlené. Jmenuju se Stela, je mi už jedenáct
a moje dobrodružství jenom tak nekončí.

Pro dospělé

Zachrání doktor Proktor
Vánoce? – Jo Nesbo
Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc? Stačí k tomu jeden
chamtivý obchodník, který
k nim skoupí veškerá práva.
A teď je nikdo nesmí slavit.
Tedy pokud nejdřív neutratí
slušnou sumičku v jeho obchodech. Líza, Bulík
a doktor Proktor to tak nenechají.

Prázdniny v Česku
– Ladislav Zibura
Vydejte se na dvouměsíční jízdu po českých luzích a
hájích a připomeňte si, v jak
rozmanité a krásné zemi žijeme. Těšit se můžete na cestu
plnou zajímavostí, při které se
zasmějete nad příběhy svérázných lidí a načerpáte tipy na výlet.

Belgravia – Julian Fellowes
Vydejte se do světa britské
aristokracie 19. století. Poznejte její lesk i odvrácenou
stranu, přepych panského
života vykreslený do posledního detailu vévodkyniných
šatů a účesu stejně jako neurvalost hráčských doupat a přístavních krčem.
Historický román, vztahové drama a detektivní
thriller, to vše je Belgravia, klenot z pera autora
seriálu Panství Downton a filmu Gosford Park.
Shakespearova Anglie
– Martin Hilský
Dílo významného shakespearologa Martina Hilského je
uceleným a rozsáhlým přehledem doby, v níž žil William
Shakespeare. Kniha se stala
vítězem Magnesia Litera Kniha roku 2021.
Až se ti zatočí hlava
– Ondřej Štindl
Štindlův román se odvíjí na pomezí satiry, hororu,
psychodramatu i road movie.
Je možné v něm vidět surovou a stísňující karikaturu
rozdělené společnosti. A také
obraz existenciální krize, strachu z nicoty a touhy uniknout.
Později – Stephen King
Jamie se narodil s nadpřirozenou schopností, matka ho
ale nabádá, aby to tajil. Může
vidět to, co nikdo jiný nevidí,
a naučit se to, co se nemůže
naučit nikdo jiný. Ale cena za
užití této schopnosti je vyšší,
než si Jamie dokáže představit. Zjistí to ve chvíli, když ho detektiv vtáhne do pronásledování
vraha.
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Coura – Jana Bernášková
Příběh o lásce v různých podobách, o mateřství, které nemusí každou ženu naplňovat,
a o hledání štěstí, které máme
často na dosah ruky, a přesto ho dokážeme obejít. Nechte se vtáhnout do příběhu,
v němž se pozná snad každá žena.

Pomalu hořící oheň
– Paula Hawkins
Nový román autorky Dívky ve
vlaku – knihy, která se stala
fenoménem. Když je na říčním člunu v Londýně nalezen
brutálně zavražděný mladík,
v centru pozornosti se ocitají
tři ženy, které ho znaly.

Mizení – Jiří Březina
Na dětské krizové centrum
zazvoní uprostřed noci dezorientovaný chlapec. Tvrdí, že mu
někdo vyměnil rodinu za cizí
lidi. Když se však o situaci začne zajímat soukromá vyšetřovatelka Eva Černá, jeho zdánlivé blouznění se rýsuje v děsivých detailech.

Princezna Alžběta
– Alison Weirová
Čtivý román od populární historičky vypráví příběh Alžběty I., než se stala královnou…

Rudy Linka Na cestě
domů… vždycky
– Rudy Linka
Praha, Stockholm, New
York a Prachatice jsou
místa, která Rudy Linka
nazývá svým domovem.
Jeho inspirativní životní cesta a lidé, které na
ní potkal, je přiblížena v této biografii plné optimismu, energie, humoru a hudby.

Děvčátko a nacista
– Franko Forte Scilla
Bonfiglioli
Autoři se inspirovali skutečnými dramatickými událostmi. Vedou nás do hluboce
temného zákoutí historie,
které zvláště dnes nemůže
a nesmí být zapomenuto,
ale současně dokazují, že dokonce v té nejčernější noci může zazářit světlo
naděje.

Sledujte novinky na fb Městská knihovna ve Vyšším Brodě
a insta knihovnavyssibrod
www.ivyssibrod.cz
knihovna@mestovyssibrod.cz
tel. 380 746 611

Rytíři Čtenářského řádu
V

listopadu se ze žáků druhých tříd stali rytíři Čtenářského řádu. Loňští prvňáčci se
začátkem nového školního roku doučili zbývající písmenka, která se z důvodu pandemie
nestihli naučit a mohli tak zažít v teologickém
sále klášterní knihovny slavnostní pasování.
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Doufám, že čtenáři nezapomenou, co slíbili
a podepsali a brzy se přijdou pochlubit s prvními přečtenými knížkami. Děkuji všem, kteří
mi pomohli uskutečnit či zvěčnit tuto iniciační
událost. 
Foto: Michaela Dvořáková

Novinkou v knihovně
je Kouzelné čtení!
Kouzelné čtení si Vaše děti zamilují.
Jedná se o mluvící knížky, které si děti
mohou číst, i když číst ještě nedovedou.
Zábavnou a poutavou formou se dozví
spoustu zajímavých a užitečných informací
nebo si nechají číst pohádky. Elektronická
tužka může na chvíli vystřídat v předčítání
rodiče, dovede nejenom číst texty,
zpívat písničky a přehrávat reálné zvuky,
ale dají se s ní hrát i různé hry a kvízy. 

Pozvánka
Městská knihovna Vyšší Brod Vás zve
na besedu věnovanou knize

Boleticko – krajina
zapomenuté Šumavy.

Novou knihu z edice Seidelova Šumava
Vám přijdou představit její autoři:
Mgr.Jindřich Špinar, Mgr. Zdena Mrázková
a Ing. Petr Hudičák.
Termín besedy
bude včas zveřejněn! 

Hledá se
vyšebrodský
Čapek
LENTILKA A SPOL.

Justýna Hermanová
ÚVOD
Kniha uvádí 6 koní,
kteří by byli moc rádi,
kdyby zakopli o nějaké
dobrodružství. to jim ale osud
nepřál a tak ho zkusili najít sami. to se jim povedlo. kniha také vypráví
o nekonečném přátelství a o tom, že si svůj osud píšeme sami, i kdybychom někomu měli sloužit.
KAPITOLA 1.
SETKÁNÍ!!
Lentilka žila na statku který se jmenoval STŘÍBRNÁ PODKOVA. Její rodiče
s ní byli každý den. Jednou statkář Tom dostal nabídku 100 000 Kč, když
jeho nejlepší koně pojedou do Brna jezdit Western. A jeho nejlepší koně
byli Lentilčini rodiče. Měli skákat přes ohně. Tom je zapomněl navlhčit
a tak uhořeli. Lentilka byla smutná. A utekla. Měla hlad a šla se napást.
Na pastvině potkala hřebce jménem Skyler. „Jé, kdopak jsi?“ „Já jsem
Skyler, a ty?“ „Lentilka těší mě“ „Nápodobně“ a tak si povídali, až k nim
přišel George (ten Skylera znal od mala.) „Jé, Skylere, čau,“ „Čau Georgi,
jak je?!“ „Jsem trochu K. O.,“ „NÉ! Jak to!?“ „Závodil jsem s orlem…! Přece
výš že já na běhání nejsem…“ „No jo. Pravda. Ty ne.“ A v tu chvíli přišla
Zoey. „Čau kluci, jak se máte?“ řekla „a kdo je ta klisna za vámi?“ „ Lentilka. A kdo jsi ty? „Zoey,“ „Aha. Vypadáš hezky.“ A už přišel Marcus, nejchytřejší z party koní. „ Ahoj, Ty musíš být nová. Jak se jmenuješ?“ „Lentilka,
a ty?“ „Marcus, rád Tě poznávám, Lentilko.“ „Já Tebe taky.“ A Lentilku napadlo to, že by je mohlo překvapit dobrodružství. Řekla to kamarádům.
A vyrazili za dobrodružstvím!!!!!!
KAPITOLA 2.
DOBRODRUŽSTVÍ!
„Tak, kam půjdeme?“ „Nevím.“ „Co takhle do tamtoho pralesa?“ „OK.“
„Dobrý nápad.“ „Jo! Super.“ „Proč, zrovna, tam?“ „Jen tak. Napadlo mě
to jako první a všichni s tím souhlasí“ „Tak jo.“ „Tak jdeme! Když nastane
úplněk, tak se tam dějí podivné věci. Byla sem tam minulý rok s mámou
a tátou a něco, co nevím co bylo, nás skoro zabilo! Takže musíme držet
spolu, jinak je po nás!“ „Lentilka má pravdu Georgi, tak nás jednou jedinkrát poslechni, prosím.“ „Jo poslechnu vás pod touhle podmínkou:
necháte mě Vás chránit.“ „Dobře“ „Ok“ „Jo“ „Dobrá“ Když tam přišli, byl
úplněk. „Tak jo, když vás mám chránit, musím jít napřed.“ „Poč…“ Nestihl doříct Marcus. A George už byl pryč. A kolem nich mihl stín. „Co to
bylo?“ „Jen srnka.“ Řekl Skyler. Ale srnka to nebyla. Protože se před nimi
objevil vlk. Velmi hladový vlk. „ My tu umřemeeeeeeeeem!“ řval na celý
prales George. „HEJ! Zklidni se jo?“ chlácholil Marcus George. „Stejně tu
umřéééééééééééééééééém!“ křičel nadále George, on totiž nebyl takový svalovec, jak vypadal, on byl pěkný, pěkně velký…STRAŠPYTEL! Jak už
jste asi poznaly, George se vrátil, protože zjistil, že s ním nikdo nešel, začal se bát… Ale cestu zpět znal. Tak jak doklusal zpět a uviděl to……..!!!
Začal PANIKAŘIT! A to toho vlka rozčílilo. Začal kolem nich bojovně kroužit… Koně se báli ještě víc! A George se právě nadechoval, k dalšímu
řevu… Ale Marcus jej aktivně zastavil. Najednou k nim doběhl Mustang,
kterého neznali! Vlk se ho bál. Dobrá zpráva pro ně je, že ten Mustang
jim zachránil život před vlkem! Marcus mu děkoval „ Děkujeme mockrát
za záchranu!“ A ten Mustang byl Lentilčna… Ach Bože!!! Byl Lentilčina
sestra!!!!!! A jmenovala se Sisinka. Jakmile Lentilku uviděla začala ječet
„Lentilkooooo!“ „Sisinkoooooo!“. 
/pokračování na www.ivyssibrod.cz/

Vzdělávací akce knihovny
V

měsíci říjnu byla instalována na chodbách ZŠ Vyšší Brod výstava
spisovatelky Kláry Smolíkové. Výstava Řemesla, která nás seznámila
s tradičními řemesly, byla věnována především mladším žákům. Starší
žáci se přenesly s výstavou do husitské doby. Výstava byla doplněna
přednáškami a pracovními listy.

Knihovnu navštívili žáci prvních tříd, v rámci projektu Už jsem čtenář
– kniha pro prvňáčka, ale také žáci čtvrté třídy, kteří si doplnily v knihovně své znalosti o Karlu IV. a jeho době. Žáci páté třídy se v knihovně začetli a zjistili, že zde mohou najít spoustu zajímavých knih. 
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Pohled (do) minulosti
N

a dřevosklad pod klášterem na hrudkovském břehu Vltavy byla zavedena dnes již
zaniklá železniční vlečka. Se zavlečkováním,
neboli přivedením nakládací koleje na vaziště
vorů na břehu Vltavy se počítalo již v prvních projektech vznikající železnice. V době
1901 – 1907, kdy bylo projektováno jen jedno
nádraží ve Vyšším Brodě, a to zhruba v oblasti
dnešní zástavby v ulici K Vltavě a Slunečná,
se uvažovalo se zřízením hned dvou vleček.
Jedna měla vycházet přímo ze stanice a měla
vést na dřevosklad na pravém břehu Vltavy
u mlýna čp.120 (dnes SJM Ing. Miloš Pavelec a Inge Pavelcová). Druhá měla odbočovat
ze širé trati za plánovaným vltavským mostem
a pomocí úvratě a podjezdem pod hlavní tratí
měla vést na složiště dřeva na levém břehu
Vltavy.

Jakmile byla v roce 1907 přeložena u Vyššího Brodu trasa projektované železnice Rybník
– Lipno n/Vltavou definitivně na levý břeh
Vltavy, zcela zmizel úmysl zavedení vlečkové
koleje také na břeh pravý. Projektována a později i zřízena byla pouze jedna jednoduchá
vlečková kolej, která odbočovala z širé trati
před zastávkou a nákladištěm Vyšší Brod – klášter. Do provozu byla tato vlečka uvedena spolu
s otevřením železnice dne 17. 12. 1911. V roce
1914 byla trasa vlečky mírně posunuta z pozice
mířící přímo k řece Vltavě do polohy souběžně
s místní komunikací, kterou dnes známe jako
ulici podél řadových domů Hrudkov čp. 57 – 62
a 64 – 67.
A takto ji vidíme i na první pohlednici fotografa J. Wolfa z roku 1934. Kolej, která prochází zhruba prostředkem obrázku je právě ona
vlečka. Hlavní trať je poněkud skryta svahem
a běží vpravo před domy Hrudkov čp. 22 (dnes
Zdeněk Kužel), čp. 33 (dnes Ing. Miloš Pavelec) a čp. 25 (dnes Bravencová Růžena a Bravenec Miroslav). Na druhé pohlednici rovněž
od fotografa J. Wolfa, která vznikla v období
1924 – 1929, vidíme v popředí smíšený vlak,
kde osobní elektrický vůz táhne nákladní vozy.
Tímto způsobem probíhala doprava na místní
dráze Rybník – Lipno n./V. od jejího založení

16 |

v roce 1911 v podstatě až do počátku 50. let
20. století. Vlastní vlečka je druhá kolej o něco
blíže k Vltavě.

zde odstaveny vlevo prázdné otevřené vozy
„uhláky“, dále kryté vozy a zcela vpravo oplenové vozy s naloženými kládami.

Na posledním snímku je výřez z pohlednice neznámého autora vzniklé mezi roky 1945 – 1954.
Vpravo je patrná část kostela cisterciáckého
kláštera, který byl během 2. sv. války natřen
šerozeleným maskovacím nátěrem proti spojeneckému bombardování.
V levé části výřezu v popředí jsou hospodářské
budovy kláštera, které
mají výrazně narušené
střechy. Nevím, kdy k tomu došlo, a spíš to vypadá na nějaké násilné
poškození patrně spojené s koncem války, než na
obyčejnou opravu střech.
Pro nás je ale zajímavá
řada železničních vozů,
které zcela zaplňují vlečku na dřevosklad. Jsou

Státní lesy, které se později změnily na Lesní
závod Vyšší Brod, zavedly v roce 1949 na dřevoskladu u vlečky manipulaci (třídění) dřeva.
Vzhledem k tomu, že postupem doby přestával
dřevosklad kapacitně vyhovovat, začal lesní závod v roce 1958 s úpravou nového dřevoskladu
přímo u právě zrekonstruovaného a rozšířeného nádraží Vyšší Brod – klášter. Nový dřevosklad byl již v roce 1959 v provozu a v roce 1961
na něj byla instalována zkracovací stanice. Tím
pádem je opuštěn a zaniká dřevosklad u Vltavy
a v průběhu 70. let 20. století je zrušena i vlečka, která na něj vedla. Pozdější výstavba rodinných domků a řadová zástavba pak pohltila
pozůstatky vlečky a v podstatě i dřevoskladu.
Všechny zveřejněné pohlednice najdete na
webových stránkách:
www.vyssibrod-historicky.cz 
J. Anderle

Pořád se něco děje…
T

urnaje nebo liga? Čemu dát větší prioritu? Malé děti už potřebují hrát turnaje
nejmladších žáků, ale ty se hrají v termínech
ligových soutěží. Jak to udělat, aby se dalo
stihnout oboje, ve Vyšším Brodě zatím nikdo
neví. Nějak se neočekává, že prvoligový trenér
bude obstarávat ještě přípravku.
V první lize žen si teenagerky z Vyššího Brodu vedou zatím nad očekávání dodře. Po
úspěšném prvním dvojzápase se Spartou, se
všeobecně čekalo, že ty další výsledky už zase
tak fešácké nebudou. Jenomže vyšebrodským
hráčkám se kupodivu vede nejlépe proti zkušeným, třiceti a víceletým hráčkám.
Je to zvláštní a nečekané. Člověk by si řekl,
že zkušená hráčka si na vyblázněnou dorostenku počká, zúročí zkušenost a je po problémech. Holky však bojují naprosto příkladně.
V Litoměřicích vydřely skvělé vítězství nad
zkušeným týmem, když pár hodin před tím,
nedostali čuchnout od vrstevnic z Děčína.
Vítězný domácí dvojzápas s Bohnicemi B a A
to vše jen podtrhuje. Zvlášť, když v Čakovicích
deklasovaly místní zkušený tým 8:2 a odpoledne si nedokázaly poradit s dorostenkami
z ELIZZA Praha.
Zatím osm odehraných zápasů, pět výher, dvě
porážky, jedna remíza, páté místo a devate-

náct bodů v tabulce. Dá se však říct, že našlápnuto k záchraně mají holky velmi dobře.
Mladší žáci trénují mnohem víc a kvalitněji
než ligové hvězdy a na jejich výsledcích je to
opravdu znát.
Na Sokole České Budějovice vrátila Tereza
Chaloupková Vanese Vaverové utrpěnou porážku ze Strakonic a stala se celkovou vítězkou. Fanda Socha si bude muset na svoje
první vítězství ještě chvilku počkat. Zatím se
musel spokojit s finálovou účastí. Ale krajský
triumf v singlu už je na spadnutí.
V Soběslavi se v listopadu konaly krajské bodovací turnaje starších žáků a dorostu. Franta
Socha se v U15 zaskvěl vítězstvím d deblu
společně s Michalem Horčicou z Prachatic.
Není překvapením, když turnaj dorostenek
vyhraje někdo z Vyššího Brodu. Tentokrát to
byla Andrea Petrů. Celý turnaj se jí hra vůbec
nedařila, ale její kvalita je prostě taková, že při
bojovnosti jí vlastní, si nenechala vítězství
vzít.
To Kamil Kuchta už dokazuje, v jakého hráče
vyrostl. V soutěži mužů hraje ,,jen“ krajský
přebor a divizi za Kaplici. Občas zaskakuje ve
třetí lize v Sokole ČB. Jenže špičkoví jihočeští
dorostenci hrají ligové soutěže běžně. Kamil si
poradil se všemi a zaslouženě vyhrál.

Terezka Chaloupková skončila na obou turnajích třetí. To by bylo jistě skvělé, jen kdyby
pořadatelé nezapomněli, že ve stolním tenise
získávají třetí místo oba poražení semifinalisté, a tedy oba musí získat stejnou cenu. Bylo
to vyřešeno tak, že byl dodatečně vyhlášen
ještě zápas ,, o třetí cenu“ Jak v sobotu, tak v
neděli Terezka dodatečný zápas prohrála a tak
si v sobotu místo poháru odvezla JOJO.
V neděli na dorostu však byla třetí také Anička
Jarošová. Ve vloženém zápase o pohár porazila právě Terezku Chaloupkovou. Vyšší Brod je
však Vyšší Brod a vzájemná solidarita místních
hráček je pověstná. Anička má doma pohárů
plnou vitrínu, a tak svůj pohár věnovala nešťastné Terezce, věkem ještě mladší žákyni.
Pěkné gesto od zkušené dorostenky.
V době vzniku tohoto článku už se zase stahují
covidová mračna na stolním tenisem ve Vyšším Brodě.
Věřme, že všechno dobře dopadne, a plošné
zákazy sportu jsou už minulostí. 

p.m.
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Rok s Dravými saněmi
medailemi v jedné kategorii? No přece my!!!
Emoce naštěstí opadly, radovali jsme se z nečekaného vítězství a těšili se na noční závod.
V podvečer jsme v našem stanu vymýšleli strategii, když v tom začalo kapat. Během chvilky
se déšť změnil v lijavec doprovázený hromy,
blesky a my se choulili uprostřed stanu, protože jinde už nebylo suchého místečka. Všude
se valily potoky vody. Nakonec jsme se museli
dát všichni na ústup a noční závod byl bohužel
zrušen. Ale vítězná trofej v podobě putovního
draka nám byla ponechána, takže jsme si ji přivezli zpět do Vyššího Brodu.

J

ak ten rok rychle uteče! Člověk se ani nenaděje, jaro je rovnou vystřídáno podzimem
a nyní nám již zima klepe na dveře. Zkraje
roku se těšíme na trénink tak, že bychom byli
schopni pádlovat i na zamrzlém jezeře, ale
na podzim s příchodem prvních plískanic se
už pochopitelně nikdo do lodi nehrne. Ono
se to nezdá, ale při venkovních sportech je
počasí jedním z rozhodujících faktorů, který
nám letos vskutku nepřál. Zkrátka sezona 2021
byla ve znamení deště. Co si budeme povídat, na většině závodů (v Třeboni, Jindřichově
Hradci a Českých Budějovicích) jsme měli to
štěstí, že se ihned po dojetí do cíle a vyhlášení
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výsledků (pokaždé s námi na stupních vítězů),
přihnala vydatná buřina. Kolikrát na zpáteční
cestě domů ani stěrače nestíhaly. Tak tomu
bylo i v Horní Cerekvi, kde jsme obhajovali
1. místo Půlnočního draka z loňského roku.
Celý den bylo krásně. Denní závod jsme si
společně užili a získali 3. a 1. místo zároveň.
Asi si řeknete, jak je to možné? I nás to překvapilo. Závody v Horní Cerekvi se totiž konají
na rybníce, kde jsou vytyčeny závodní dráhy
jen pro dvě lodě. Letos se stalo, že v ženské
kategorii bylo přihlášeno 9 posádek a tudíž
jedna by musela jet ve své rozjížďce sama.
Proto organizátoři oslovili kapitány jednotlivých posádek, zda by nedali dohromady ještě jednu, z různých týmů poskládanou ryze
dámskou loď. Řekla jsem si proč ne, jde přeci
o výpomoc a alespoň budeme před našimi
rozjížďkami řádně zahřáté a rozzávoděné. Slovo dalo slovo, kombinovaný tým se vytvořil
a… na plné čáře zvítězil. Jak já to od ostatních
holek schytala! To byl zase nápad! Ale když se
na to podíváme z jiného úhlu, tak jsme vlastně
také zvítězili, neboť celou 1/3 vítězné posádky
tvořily Dravé saně, které k tomu ještě dopádlovaly pro bronz. A kdo se může pyšnit dvěmi

Podobného počasí jsme se obávali také při
našem posledním závodě na Lipně 25. 9. Půlmaraton o délce 15 km jsme jeli již v roce
2017 a moc jsme si ho užili. Letos nás oslovil
tým z Českých Budějovic, jestli bychom nejeli
s nimi. Nakonec mělo o dálkovou trať zájem
více nadšenců a daly se do kupy dvě posádky.
Aspoň jsme měli s kým soupeřit. Ve vlnách (ale
tentokráte naštěstí pod oblohou bez mráčku)
jsme do cíle dojeli těsně druzí, jen o pár vteřin.
Úžasný závod! Finanční výhru za obě dračí
posádky v částce 4.500,- jsme použili na dobročinný účel, na nákup pomůcek pro cvičení
hendikepovaných dětí do českobudějovické
Arpidy.
Snažíme se pomáhat, kde to jen jde. V červnu jsme moc rádi vypomohli na dětském
dni U Zavěšeného kafe na Hrudkově. V říjnu
jsme sázeli stromky s partou dětiček z oddílu
Vlků v rámci celonárodní akce Den za obnovu lesa v revíru Hrudkov a v listopadu jsme
na oplátku strašili na stezce odvahy na Lipně.
Na závěr bych touto cestou chtěla poděkovat
manželům Pavelcovým za poskytnutí sponzorského daru ve formě autobusové dopravy
na půlmaraton do Dolní Vltavice. Moc si toho
vážíme. 



Za tým Dravé saně
Lucie Jarošová

Na ty, o které
jsme se starali,
nezapomínáme

V

e středu 27. 10. 2021 se uskutečnilo
vzpomínkové setkání pro rodiny klientů, kteří nás již navždy opustili. V krátkosti jsme na všechny zesnulé zavzpomínali a zapálili jim svíčku na nově vytvořeném vzpomínkovém místě v části
zahrady Domova pro seniory. Rodiny vytvořily kamínek se jménem jejich blízkého, který pak vložily do kamenného srdce
u zvoničky v zahradě domova. Prolínání
generací, harmonické vztahy mezi rodinnými příslušníky, přáteli, to jsou témata,
která jsou pro nás aktuální každý den.
I proto jsme při rekonstrukci části zahrady
vsadili na propojení dětského světa s tím
dospělým, seniorským. Vedle části s herními prvky pro děti bylo vytvořeno pietní
místo se zvoničkou a kamenným srdcem.
Věříme, že sem najdou cestu jak naši
klienti, tak i dětští návštěvníci a zahrada domova pro seniory bude oblíbeným
místem pro jejich vzájemná setkávání.
Symbolicky 11. 11. 2021 ve 13 hodin tomuto místu požehnal pan farář P. Šimák,
za přítomnosti starosty obce Dolní Dvořiště p. Ivana Kůty a starosty města Kaplice
Mgr. Pavla Talíře. Celá rekonstrukce byla financována z dotace od obce Dolní
Dvořiště. Realizaci provedla firma Avelana
s.r.o. 

Prosinec
Prosinec, to je čas adventu a vánočních
svátků, který by nás měl přimět ke zpomalení našeho životního a pracovního tempa,
ale realitou bývá pravý opak. I v lesích je potřeba dokončit plánované roční úkoly tak,
aby nový rok mohl začít bez stresů.
Symbolem Vánoc je ozdobený stromek, ten
se v minulosti získával při provádění výchovných zásahů prořezávek. Tento způsob
je v současné době již méně častý, stromky
se pěstují na speciálních plantážích určených právě k tomuto účelu. Zatímco z lesa
se vozily převážně smrčky a borovice, na
plantážích převažují jedle, především jedle
kavkazská.

Občas někteří spoluobčané chtějí stromek
z našich lesů a rádi by si jej uřízli sami.
To ovšem není dobrý nápad, pomineme-li
skutečnost, že se v podstatě jedná o krádež.
Laik ve většině případů neví, který stromek
uříznout, aby nezpůsobil na lesním porostu
škodu. Každý stromek má v lese svoje místo
a někde může i jeden mladý stromek opravdu chybět.
To platí i o sběru chvojí na vánoční věnce
a jiné dekorace. Určitě není problém, když
z lesa nějaké větvičky odneseme, ale opět
by se to mělo dělat s citem a po dohodě
s místním lesníkem. Ideální je vzít si větve
po čerstvě provedené obnovní těžbě.
Pokud máte zájem o jmelí, další symbol Vánoc, je rozhodně bezpečnou variantou sáhnout do peněženky a koupit si jej u stánku.
Tato parazitická rostlina, která k Vánocům
neodmyslitelně patří, totiž roste vysoko
ve větvích starých stromů a sbírá se buď
z pokácených jedinců, z plošin nebo pro
ni lezou profesionální trhači se speciálním
vybavením.
Celý rok jsme se Vám pokusili každý měsíc
přiblížit práci v lese a činnosti lesníků. Doufáme, že jsme Vás zaujali, pobavili a trochu
poučili. Přejeme Vám klidné a spokojené
vánoční svátky a mnoho štěstí a příjemných
chvil v přírodě v novém roce. 


Bc. Anna Chržová
Ing. Radek Kordač
Lesní správa Vyšší Brod
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75 let kopané v našem městě
V

březnu roku 1946 byl založen fotbalový
sportovní klub ve Vyšším Brodě. Trénovalo
a hrálo se na starém hřišti, klubovými barvami
se stala zelená a bílá – podle českobudějovického Meteoru, za který před válkou i v jejím průběhu (až do svého totálního nasazení do německého Kielu) hrál Antonín Straka, první
předseda oddílu. V roce 10.výročí vzniku členové oddílu svépomocí – samozřejmě za podpory
tehdejšího MNV - vybudovali nové hřiště. Prameny uvádějí, že stavba trvala 4 měsíce a bylo
přemístěno 6.000 m3 zeminy. Původní majitelem pozemku bylo vyšebrodské JZD.
Od srpna 1956 hrálo již Dynamo soutěžní zápasy na současném hřišti, kde si hráči vystavěli
dřevěné kabiny (dnes „staré kabiny“). Rádi jsme
v nich jako děti pozorovali pana Václava Kajera při nikdy nekončících opravách a úpravách
hráčských kopaček. Naším oblíbeným společníkem byl pan Josef Kamplmiller – strýc Hely
Hakrové a Marty a Petra Zlatevových. Ten byl
v kabinách tvůrcem elektroinstalace.
V roce 1976 bylo rozhodnuto o uspořádání
utkání mezi bývalými a tehdejšími hráči, pokud
se podaří sehnat adresy a budou-li mít zájem.
Utkání bylo nakonec odehráno ke všeobecné
spokojenosti. Některým hráčům bylo více než
60 let! Nejstarším z nich byl pan Karel Bendl.
Na fotografii, jejímž autorem je pan Antonín
Šmidmayer, jsou v horní řadě paánové Pilát, Milisterfer, Kloc, Dudek, Prajer, Šmíd, Straka a Bendl. V dolní řadě pánové Srbený, Lísal, Kaštánek
a Novák.

50. výročí Dynama jsme na hřišti i v hotelu Šumava oslavili ve velké euforii. Oslavy se konaly
krátce po Euru 96. Stříbrné medaile z něj byly
zatím největším úspěchem českého fotbalu po
rozdělení republiky.
A na závěr dvě veselé vzpomínky. V roce 1976
se na konci pozvánek našim internacionálům
ocitla výborem necenzurovaná věta:
„Buď zdráv a napiš, jak a zda žiješ!“
Druhá vzpomínka je z let, která mladí fotbalisté
nazývají dobou, kdy „se auty házely vidlema“.

Krátce po vzniku klubu se fotbalisté jednoho
sobotního odpoledne vydali na kolech za hranice k sehrání přátelského utkání s rakouským
soupeřem. Když se kvečeru vraceli, zjistili,
že ostraha hranice spí spánkem spravedlivých.
Potichu tedy zvedli hraniční závoru, projeli,
a aby nebudili, opět ji tiše umístili zpět. Po patřičném doplnění tekutin v hotelu Šumava se nic
netušíc rozešli domů. Ráno bylo městečko plné
senzační zprávy: Všichni fotbalisté emigrovali
do Rakouska! 
Hana Erhartová

SDC Šumaváček v době podivné…
kdy měl v dubnu proběhnout jubilejní
30. ročník. Jenže přišel virus a všechny
akce byly zrušené. „Nevadí“, řekli jsme si.
„Na podzim to půjde!“ Jenže kvůli covidu
nešlo. Tak jsme akci odložili na letošní duben, ale všichni víme, jak to na jaře vypadalo.
Když v červnu nastalo rozvolnění, začali jsme
uvažovat o podzimním termínu. Na konci srpna
padlo definitivní rozhodnutí, že tuto akci uspořádáme. Letos poprvé ve
Svratce. Tamní paní ředitelka školy byla akci nakloněna a poskytla nám
prostory pro tanec. Nakonec jsme původně plánované tři taneční haly
zredukovali na dvě, ze čtyř lektorů zůstali dva. Kromě mé maličkosti od
rána do večera vyučoval pražský učitel country tanců a caller David Dvořák, se kterým Šumaváček spolupracuje třicet let.

CSDCTS, čili Celostátní setkání dětských country tanečních souborů. Nejstarší dětská víkendová country taneční akce v této republice.
První ročník proběhl v roce 1991 v Loučovicích. Od té doby jsme ji na
různých místech ČR pořádali pravidelně každé jaro. Až do roku 2020,

20 |

Velký dík patří paní Inge Pavelcové a panu Pavelcovi z penzionu Inge,
kteří nám poskytli velkorysý sponzorský dar. A poděkovat chci také zastupitelům Města Vyšší Brod, kteří tuto akci podpořili dotací. Ocenil jsem,
jak rychle jsme finanční prostředky jak z Města, tak od Pavelců obdrželi
– bez nich by nebylo možné akci uspořádat. 30. ročník zdárně proběhl
a my se již můžeme těšit na ročník třicátý první. 
Miroslav Procházka
www.sumavacek.cz

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok

inzerce

Vážení spoluobčané,

k 31. 12. 2021
KONČÍ systém GO SMS!
Kdo z Vás se dosud nepřipojil
k Mobilnímu rozhlasu a chce i nadále
nebo nově dostávat informační SMS,
maily apod., vyplňte přihlášku.
Rádi Vám s tím pomůžeme v Infocentru, knihovně
nebo v podatelně MěÚ. 

Provádím broušení
nožů, seker			
a vyrábím opasky
z české hovězí kůže.
Neváhejte mě kontaktovat na tel.: 725 257 019,
mail.: eiblkarel1@gmail.com.

PŘIJĎTE SI KOUPIT
VÁNOČNÍ RYBU
hledá

Z KLÁŠTERNÍHO
CHOVU

NA NÁMĚSTÍ
VEDLE FARY
U KOSTELA
OD 10:00 DO
16:00

zaměstnance na pozici

KUCHAŘ/KA
Vyučení v oboru není podmínkou.
Zaměstnání na HPP. Nástup k 1. 1. 2021,
případně dle dohody.
Nástupní mzda 26 000 – 30 000 Kč
(dle zkušeností a dovedností).
Vaření pouze pro ubytované hosty, tradiční česká
kuchyně.
Nestresové prostředí, ideální pro kuchařky ze
závodních a školních jídelen a pro ty, kteří už na
restaurační vaření nemají nervy.

Kontaktujte nás na tel. 770 110 186.
info@penzionherbertov.cz
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VE DNECH
21. – 23. 12.
2021

ŠIROKÝ SORTIMENT
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ
DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

ADVENT

ve Vyšším Brodě

2021

3. 12. 2021 pátek, 17:00, Kino
ZÁTOPEK
Promítání filmu Kinem na kolečkách,
vstupné: 120 Kč
3. 12. 2021 pátek, 20:00, Kino
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Promítání filmu Kinem na kolečkách,
vstupné: 120 Kč
5. 12. 2021 neděle,11:00 - 17:00
náměstí
VÁNOČNÍ INSPIRACE
Trh s dárečky, výtvarné dílny pro děti,
adventní čtení, Andělská pošta,
pohádka Blázen a hvězda, vepřové hody
a mnoho dalšího

Z

RUŠENO

11. 12. 2021 sobota, 18:00
kostel Sv. Bartoloměje
ADVENTNÍ KONCERT
Vstupné dobrovolné
13. 12. 2021 pondělí, 18:00, kino
ODPADY – ZMĚNA PRO KAŽDÉHO
veřejné setkání
13. a 14. 12. 2021, pondělí + úterý,
areál městské kotelny
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
14. 12. 2021 úterý, 17:30, kino
ZASEDÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA
14. 12. 2021 úterý, 17:00, Náměstí
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY

16. 12. 2021 čtvrtek, kino
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
18. 12. 2021 sobota, 18:00, Náměstí
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Koncert moderních vánočních písní
v podání žáků ZŠ
22. 12. 2021 středa, 16:00
Městská knihovna
VÁNOCE V KNIHOVNĚ
PŘI ÚČASTI NA VŠECH AKCÍCH
PROSÍME O PŘÍSNÉ DODRŽOVÁNÍ
HYGIENICKÝCH PRAVIDEL,
KTERÁ JSOU DANÁ AKTUÁLNÍM
MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM.
DĚKUJEME.

www.ivyssibrod.cz
vyssibrod
Změna programu vyhrazena.
Vzhledem k měnícím se mimořádným
opatřením ohledně pandemie covidu,
prosíme, sledujte pozorně web, fb
a plakátovací plochy. Všechny změny
v programu budou včas inzerovány.

