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Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vám na prahu roku 2003 popřála hodně
zdraví, štěstí, lásky a úspěchů. Buďme k sobě tolerantní,
vstřícnější a ohleduplní. Využívejme více kouzlo úsměvu,
budeme mít více sil překonávat každodenní překážky. Přeji
nám všem, abychom si o sobě mohli říci: právě jsem potkal
člověka a ten mi dodal energii na celý den.
Ať je rok 2003 plný zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.

M. Ederová

ročník 14, leden 2003 (118) náklad 800 ks zdarma

V›STAVBA RODINN›CH DOMŸ
Zájemci o stavbu rodinného domu se
mohou dne 20. 1. 2003 v 18.00 hodin 
v zasedací místnosti MěÚ ve Vyšším
Brodě seznámit s urbanistickou studií

zástavby na pozemcích bývalých 
dřevařských závodů /pod klášterem/.

Tato studie řeší 14 samostatných 
parcel na rodinné domy a 8 parcel 

na řadové domy.

Stavební úřad
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I.
Umístění
Sklad nebezpečných odpadů je umístěn na tělese bývalé skládky TKO Vyšší Brod.Provoz byl zahájen 31. 5. 1999.

II.
Seznam skladovaných odpadů a organizace
jejich skladování
Nebezpečné odpady, které vznikají při dělení komunálního odpadu v našem městě, jsou shromážďovány ve sběrných
nádobách a kontejnerech, které jsou skladovány v mobilním eko-skladu. Po té jsou nabídnuty firmám oprávněným zaji-
stit jejich využití nebo zneškodnění.

Sklad pro veřejnost je v provozu:
Úterý 14.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 14.00 – 17.00 hodin
Nebezpečný odpad je pro občany Vyššího Brodu odebírán zdarma.
Nebezpečný odpad pocházející z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání nebude odebírán.

Odpad Kod Kategorie Způsob uskladňování Max. množ.

Plastový obal 150102    O/N Plastová nádoba 120 l
Kovový obal zneč. 150104    O/N Plastová nádoba 120 l
Směs obalových
materiálů zneč. 150106    O/N Plastová nádoba 120 l
Sorbenty /olejové
filtry/ 150201    O/N Plastová nádoba 120 l
Olej a tuk 200109       N Zinkový sud 60 l
Barvy, lepidla,
pryskyřice 200112       N Zinková popelnice 90 l
Rozpouštědla 200113       N Zinková popelnice 90 l
Fotochemikálie 200117       N Zinková popelnice 90 l
Zářivky 200121       N Kontejner 500 l
Zařízení s obsahem
chlorfluoruhlovodíků 200123       N Shromažďovat ve vym.prost. 200 kg
Elektrotechnický
odpad 200124       N Shromažďovat ve vym. prost. 200 kg

Sklad nebezpeËn˝ch odpad˘

M·te z·jem o alternativu ve ökolstvÌ?
Občanské sdružení „Náruč a bezpečí - w. mateřská škola“, které iniciuje v Č. Krumlově vznik alterantivní – waldorfské
mateřské školy
Vás zve:
14. ledna v 19.00 na setkání příznivců waldorfské pedagogiky u pana Štajnera, ochutnávka přirozené stravy.
Místo: Č. Krumlov Latrán – Nové město 22 (mezi Baťou a Kooperativou, naproti Pizzerii Latrán).

21. ledna v 18.00 setkání s p. Irenou Fousovou na téma „Aromaterapie tvořivě“ – ošetření pleti pro těhotné, 
děti a maminky, příprava svého osobního olejíčku. Místo: Č. krumlov Příkrá 183 (100 metrů od ZvŠ).

28. ledna v 16.00 Setkání s rodiči a dětmi. Doporučujeme předem si zjistit, co je potřeba si vzít s sebou.
Místo: Č. Krumlov Latrán – Nové město 22.

Kontakt: M. Vudyová: 380 729 147, 380 715 400
E. Svobodová: 380 713 081, 606 476 742. Martina Vudyová

Komise ûivotnÌho prost¯edÌ
V roce 2002 bylo doručeno MěÚ Vyšší Brod 38 žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Z toho bylo povoleno pokácení 428 stromů. Z toho bylo zamítnuto pokácení 11 dřevin.
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PE»LIV› »TEN¡ÿ
SI VäIML
„Hlavička“ dnešního Vyše-
brodského zpravodaje uvádí,
že se jedná o 14. ročník a
118. číslo. K tomuto počtu
jsme dospěli prostým souč-
tem všech vydaných čísel od
roku 1990. Dáváme tím naje-
vo, že místní noviny před 

listopadem 1989 vydával „jiný režim“, na jehož historii 
nechceme a ani nebudeme navazovat. Přesto uvádíme za-
jímavé údaje kronikářky města paní Jitky Daňkové, která vy-
hledala, že „redakční kroužek při osvětové besedě vydává
místní noviny pod názvem Vyšebrodsko.“ Zápis je z roku
1960 a v následujícím roce 1961 vycházelo Vyšebrodsko
„téměř pravidelně kromě období, kdy se nepodařilo zajistit
potřebné množství papíru na rozmnožování.“ Od roku 1986
vycházel „Vyšebrodský zpravodaj“ ve formě skládanky 
a v letech 1986 až 1989 celkem vyšlo 38 čísel. (fs) 

ZIMNÕ SLUNOVRAT
Ač se to zdá divné, já mám 21. prosinec, kdy většinou bý-
vá obleva a škaredé počasí, rád. Těším se, že od zítra se
již začne prodlužovat každý další den o několik minut a
pak v tento den mám svůj osobní obřad, který se snažím
každoročně dodržovat již třicetdevět let. Z „oázy,“ kam
jsem v minulosti zasadil mimo jiné posvátný strom mého
mládí, jinan dvoulaločný a korejskou jedli, se každoročně
vydávám do kopců, na své Šaginapi, odkud je nejen krás-
ný výhled do kraje, ale kde jsem kdysi nalezl obětní kame-
ny Keltů. Kolem letního Slunovratu 2003 by se zde měl 
konat archeologický průzkum, ale nyní zde sám zapaluji
vonné tyčinky a do ticha, kde mraky jsou pode mnou, 
nahlas si odříkávám indiánské poselství. Potom scházím za
deště do údolí a v podvečer naslouchám písním, které spo-
lečně zpívají Nezmaři a vyšebrodské děti. I když na jevišti
jsou velké rampouchy a dva sněhuláci, „slunce v duši“ 
hřeje, jako by byl letní Slunovrat, a když na závěr všichni
zpívají purpura na plotně, tak vím, že Štědrý den 2002 
klepe na dveře. (fs)

ZA SVAT›M BARTOLOMÃJEM
Když jsem pátral po originálu sochy svatého Bartoloměje,
která stávala od začátku 14. století až do poloviny 19. sto-
letí na oltáři vyšebrodského farního kostela, tak mne stopy
vedly přes téměř zbořenou kapli v Horní Drkolné, kde soš-
ka stávala v prvé polovině 20. století, do Alšovy Jihočeské
galerie na Hluboké. Byl prosincový suchý mráz s popraš-
kem sněhu a já se bál, jestli se vůbec s drobným půlmet-
rovým Bartolomějem z lipového dřeva setkám. Mým snem
bylo, abych si mohl na tuto řezbářskou práci českého mist-
ra, starou šest století, sáhnout. Zvenku vchodu do galerie
mne ruka zábla od kliky, ale uvnitř bylo teplo a milo. Nejen
proto, že je zde klimatizace, aby vzácné památky jihočes-
ké gotiky „nenastydly,“ ale především přijetím. „Můj“ svatý
Bartoloměj se na mne díval široce rozevřenýma očima, 
jakoby se divil, proč si jej tak důkladně prohlížím a podá-
vám mu ruku. Jeho vousatá tvář se na mne smála úsmě-
vem dávných věků a já s ním vydržel v němém dialogu
hodně dlouho. Pak jsme se rozloučili a já vyšel ven na pro-
sincový suchý mráz s popraškem sněhu. (fs)

POHLED Z NEBE
Když se stala 9. června 1995 naše Stezka Gabreta světo-
vou monitorovací stanicí životního prostředí s označením
CZ 1 LK 08, tak nám říkali, že se připravuje program 
sledování vybraných území pomocí družic. Tehdy, i pozdě-
ji se mi to zdálo hudbou budoucnosti, kterého se já nedo-
čkám. Od té doby provádíme za pomoci Biologické fakulty
Jihočeské univerzity měsíčně zhruba pět set měření na 
vybraném území v západní části Přírodního parku Vyše-
brodsko. Celkem jsme odeslali do centrály ve Washing-
tonu téměř padesát tisíc meterologických, fenologických 
a floristických údajů, které jsou celosvětově vyhodnocová-
ny. Nyní před Vánoci přišla zásilka z Washingtonu, ve 
které jsou i družicové fotografie námi sledovaného území
15 x 15 kilometrů včetně infrasnímků. Námi sledované 
území je na družicovém snímku rozděleno na 262.144
„pixlů“. Každý družicový „pixl“ představuje plochu 30 x 30
metrů, ze které lze vyčíst biologické, hydrologické a mete-
rologické údaje z celého sledovaného území 15 x 15 km 
v jediném okamžiku. (fs)

KRAJ¡NEK
pro osady Vyššího Brodu a obce Malšín a Rožmberk
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za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval 
nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 1x měsíčně.
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NEJEN V¡NO»NÕ KOUP¡NÕ 
V ROéMBERKU
Dosud jsem znal jen vánoční koupání ve Vltavě v Praze.
Letos se nás sešlo asi stopadesát diváků nad rožmber-
ským jezem, kde při mínus tři a vodě plus sedm se našlo
devět odvážlivců, snad trochu i šílenců, kteří se koupali.
Byli mezi nimi i Pavel Hudeček, Tomáš Wittner, Marian
Svoboda a z žen Monika Hudečková. Někteří uplavali i pa-
desát metrů, jiní se ponořili a zase rychle chvátali z vody
ven. Mezi koupajícími byli i dva potápěči a k překvapení
všech jeden z nich se vynořil z mrazivé vody jako rožm-
berská Bílá paní. Byl to zážitek na dva grogy a i potom
mně byla zima. To však nebyla jediná rožmberská atrakce
vánočních dní v Rožmberku. Agrowald otevřel své brány
mysliveckého zařízení a každý mohl nakrmit a vyfotogra-
fovat jeleny. Stádo jelenů. A také byla v Rožmberku po-
slední leč, kde až do rána obsluhovala slečna Slavěna 
v červené čepici Santa Crouze. (fs) 

ÑSUMMA CUM LAUDEì 
S páterem Justýnem na samém konci roku, který je 742.
v historii kláštera a třináctý od jeho znovuobnovení po ná-
silném vyhnání cisterciáků komunisty, si povídáme o po-
stupné obnově kláštera. Fyzické a především duchovní.
Bratr Tadeáš dokončil diplomovou prací svůj šestiletý po-
byt na Vysoké škole filosoficko – teologické v rakouském
Heiligenkreuzu s výsledkem „Summa cum laude,“ tedy 
s vyznamenáním a složil jáhenské svěcení. Bratří Gabriel,
Václav a Štěpán prodloužili časné sliby. Bratr Robert sliby
neskládal a odešel z kláštera pokračovat ve studiu teolo-
gie. Mnišský život v klášteře se denně řídí jejich zákonem
Modli se a pracuj, kdy denně vstávají ve čtyři hodiny ráno
a usínají v osm večer za silentiuma, tedy přísného noční-
ho mlčení. (fs)

O FYZICK… OBNOVÃ KL¡äTERA
Snad každý z nás ví, v jakém stavu mniši přebírali klášter
před třinácti léty. Jeho obnova, to je běh na dlouhou vzdá-
lenost.Vezmu za příklad soudní budovu. Při navracení ma-
jetku se počítalo, že dání této budovy do pořádku bude stát
asi )třicet milionů korun. Nyní, kdy je opraven krov a stře-
cha, do budovy již nezatéká, tak předpokládané náklady
na dokončení oprav přesahují sto milionů korun. A zde 
začíná ono hovoření o penězích. Ale aby to nebylo tak 
pesimistické, tak v roce 2002 se na klášteře stihlo obnovit
nátěry sto deseti oken a dveří a do barokní galerie a kon-
ventu byly dány žaluzie. Po návštěvě jihočeského hejtma-

na Zahradníka a hornorakouského hejtmana Pühlingera
se vytvořil „Podpůrný spolek pro klášter Vyšší Brod.“ Byla
dohodnuta obnova takzvané „administrativní budovy“ nad
Vltavou na galerii a zázemí pro poutníky. Při prvních prů-
zkumných sondách zde byla objevena středověká sgrafita.
Tato budova, mimochodem také s nákladem desítek milio-
nů korun, by měla sloužit nejpozději k 750. výročí založe-
ní kláštera. A abych nezapomněl. Viděl jsem šest obnove-
ných obrazů z křížové cesty, které  obnovil Hamsíkův 
atelier z Prahy. Jsou nádherné... (fs)

KÿÕéOV… POLE PO V¡NOCÕCH
Letošní Vánoce jsou opět nejen bez sněhu, ale i na blátě.
To je problém. Když se musí vyjet s traktorem, tak to klou-
že, pod blátem je zmrzlá půda. Krmit se musí každý den,
tedy i o Vánocích. U Doležalů v Lachovicích krmí „dokud je
vidět,“ tedy do čtyř odpoledne. Na Štědrý den to bylo ješ-
tě o hodinku dříve. Když jsem je navštívil, tak na mne zno-
vu dýchla ona atmosféra Vánoc mého mládí. Horký ovoc-
ný čaj a vánoční cukroví s vůní anýzu. Vůbec mne nepře-
kvapují plány manželů Doležalových pro rok 2003, kdy
vedle zdraví a pohody je to i přání zařídit dva další pokoje
pro své prázdninové hosty. „Poptávka posledních let je vět-
ší než můžeme uspokojit. To však závisí, jaký bude ten
příští rok na Křížovém Poli.“ Tu poslední větu říká každo-
ročně již třetí generace Doležalů... (fs)

VE»ER PÿED SILVESTROVSK›M
VE»EREM
Ten den měl svátek David a slunce mělo zapadat dvě 
minuty po čtvrté odpoledne. Napsal jsem mělo proto, že
od rána se mraky válí v trávě, chvílemi mrholí a chvílemi 
leje a pokud se týká větru, tak větroměr mi ukazuje stálou
rychlost kolen čtyřiceti kilometrů v hodině. Já v 16:02 jsem
promoklý kdesi mezi Horní a Dolní Dlouhou a vyhlížím, jak
co nejrychleji dojít k civilizaci. Přímo na jihu, kdesi v kopci,
překvapivě do tmy září opravený malšínský kostelík. Abych
to neprodlužoval. Když v pět večer vyzváněl malšínský
zvon svaté Markéty, stál jsem pod jeho věží. Ozářený kos-
telík, několik světel veřejného osvětlení a nikde ani lidská
duše. I hospoda má zavříno, připravuje se na zítřejšího
Silvestra, stejně jako obyvatelé obce. Z oken obýváků svítí
obrazovky televizorů. Většina se asi dívá na dokument 
Čechoameričana Steva Lichtaga o lidužravém žraloku. Od
kostelíka vidím v dálce ozářený hraniční přechod
Studánky. Já naštěstí tak daleko nejdu. Jdu přes Ostrov,
Bolechy, Kyselov a Dolní Jílovice domů... (fs)

Z·pis do 1. t¯Ìd
ZŠ Vyšší Brod upozorňuje rodiče na zápis prvňáčků, který proběhne v pondělí 27. 1. 2003 

v budově ZŠ Vyšší Brod od 14.00 do 17.00 hod.
Je nutné vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.



Vážení a milí  
spoluobčané,
chtěli bychom
Vám ještě jed-

nou poděkovat
za vybrané

peníze při
Dni dobré

vůle 23. září 2002 na odstraňování následků
ničivých povodní v zařízeních pro opuštěné a handicapované
děti. Celkem bylo ve třiceti osmi městech republiky vybráno
583.720,80 Kč. Peníze byly zaslány na obnovu mateřských
škol v Obříství, Dolních Zálezlech, Malšovicích a Karlštejně.

A ještě něco ke sběru víček z PET lahví.
Akce skončila dne 10. 12. 2002, kdy si po-
věřená firma DANZAS _ TRANSFORM přije-
la pro 11 pytlů o hmotnosti 150 kg. Víčka se
recyklují a vyrábějí se z nich sedačky, sklu-
zavky pro hřiště v dětských domovech a ú-
stavech sociální péče. Jsme proto vděční
všem lidem a dětem za pomoc ve sběru ba-
revných víček. Začátky nebyly nic moc, ale
po prázdninách aktivita narostla. Základní
škola ve Vyšším Brodě nasbírala 26 kg.

Základní škola v Dolním Dvořišti 30 kg.
Dále ve Vyšším Brodě sbírali zaměstnanci
České pošty, MěÚ, Pečovatelského domu,
Benziny, Lesy a. s. podnikatelé: Restaurace
u Andulky, u Hastrmana, Hotel Šumava,
Kadeřnictví Hurdovi a občané pan Velocha,
H. Biebl, Maštalíř, Korch, paní Janáčková,
Velflovi a spousta dalších občanů a dětí 

z Vyššího Brodu, Studánek a Loučovic, kteří zůstali 
v anonymitě. Všem náleží náš dík.

Dnes 3. 1. 2003 jsme obdrželi zprávu od Tiskového a distri-
bučního centra JUNÁKA z Prahy, že sběr víček bude pokra-
čovat i v roce 2003 stejným způsobem. Neustávejte tedy 
ve své sběratelské píli.

Srdečně všechny zdraví
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Středisko Jantar Kaplice – oddíl „Dobrá stopa a Veverky“.
Ved. Lavička K. st., Navrátil Radek
Broncová Marie a Lavičková Eliška 

Skauting pro ûivot

Važení zastupitelé,
jsem již třetí volební období členem Měz. Ještě nikdy jsem
neměla potřebu oslovovat své kolegy zastupitele prostřed-
nictvím tisku.
Po zasedaní Měz v pondělí 16. 12. 2002 tuto potřebu mám.
Zasedaní zastupitelstetva bylo plno emocí. Řada zastupitelů
se prostě nedokázala, dovolím si říci, od zklamání z výsled-
ků voleb oprostit.Volby dopadly tak,  jak dopadly. Ovšem my
zastupitelé si musíme přestat
hrát na my a oni a začít pracovat společně pro Vyšší Brod.
Toto jsme  svým voličům slíbili. Je jen na nás, aby voliči
svých hlasů, které nám dali, nelitovali. Věřme tomu, že není
dobrý pohled na zastupitele, jak protáčí oči či jinak mimicky
reaguje na vystoupení toho druhého s úmyslem ho ze-
směšnit či jinak poškodit a buďme ujištěni, že to občané 
registrují a že takhle je určitě nepřesvědčíme, že dali hlasy
těm správným.
Je pravda, že každý z nás kandidoval s jinou skupinou lidí.
Každému z nás byla ta či ona skupina bližší, ať už lidsky či
názorově, nebo prostě byl tou či onou skupinou dříve oslo-
ven. Většina z nás kandidovala jako nezavislí kandidáti, ně-
kdo za politickou stranu. Všichni jsme ale tzv. do toho šli, že

chceme něco dělat pro Vyšší Brod.Vždyť komunální politika
je o lidech a pro lidi.
Prosím Vás proto, zamysleme se a pokusme se spojit to my
a oni jen na my, zastupitelé Vyššího Brodu. Nechtějme zne-
chutit občany tím, že budeme jeden na druhém hledat pou-
ze to špatné a čekat co kdo řekne, abychom mohli kritizovat
toho od nich a chválit toho od nás. Přestaňme si myslet, že
když je někdo od nich, tak jde automaticky proti nám.Jen tak
budem schopni dosáhnout nějakých výsledků. Jen tak se
budeme moci podívat svým voličům do očí.
Buďme radi, že na naše první zasedání po ustavujícím 
zasedání přišlo dost lidí a přejme, si aby to tak bylo pořád.
Aby na zasedání nechodili jen ti občané, kterých se některý
bod programu týká, ale i ti, kterým není dění ve Vyšším
Brodě lhostejné. Zájem občanů o dění ve Vyšším Brodě je
probuzen, tak to prosím, nepokažme.
Závěrem mi dovolte popřát MěZ hodně zdaru do další 
společné práce, neboť jen společná práce bude smysluplná.
Na úplný závěr bych si dovolila použít slova, která zazněla 
z řad občanů na zasedaní ,,nepodkopávejte si nohy a neslo-
víčkařte“.

Ilona Nevoralová – členka zastupitelstva – Nutnost změny
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Zastupitelstvo Města Vyšší Brod

I. B e r e  n a   v ě d o m í 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání za-
stupitelstva Města Vyšší Brod ze
dne 30. 9. 2002 s tím, že všechny
úkoly byly splněny, dotazy zodpo-
vězeny, komise  pro rozvoj města
nesplnila úkol z 26. 8. – koncepce
parkování.

2. Zprávu o činnosti rady města od
18. 11. 2002 do 16. 12. 2002, 
dotazy zodpovězeny ihned.

3. Informaci p. tajemníka o průběhu
povodní v roce 2002, nákladech 
financování na odstranění vznik-
lých škod a o obdržených darech
od měst a obcí ČR po povodních.

II. S c h v a l u j e 

1.Zapisovatele zasedání MěZ pí. Ne-
voralovou a ověřovatele zápisu 
z průběhu veřejného zasedání 
Dr. Pechláta a Ing. Zálešáka.

2. Program dle předloženého návrhu.

3. Jednosložkovou cenu vodného 
a stočného.

4. Finanční výbor – předsedkyně pí.
Maštalířová, členové pí. Velflová, 
p. Ing. Fatura.

5. Odměny neuvolněným funkcioná-
řům, předsedům komisí, předse-
dům výborů – viz příloha.

6. Rozpočtové změny č. 3/2002
Města V. Brod, jak byly předloženy
v částce 417.000,– Kč.

7. Návrh rozpočtového provizoria na
měsíce leden a únor 2003, ve výši
1/12 schváleného rozpočtu roku
2002, na každý měsíc ve výši 
3,260.000,– Kč.

8. Zavedení evidence žadatelů o pro-
dej pozemků v bývalém objektu
JčDZ, žadatelé budou o tomto 
písemně vyrozuměni.

III. P o v ě ř u j e 

1. Pí. starostku dojednat termín ná-
vštěvy zastupitelů Města V. Brod
na radnici města Bad Leonfelden 
– pozvání p. starosty.

IV. U k l á d á 

1. Pí. starostce dodat zastupitelům
zápis z jednání rady, kde bylo 
komisi pro rozvoj města a p. tajem-
níkovi uloženo připravit novou kon-
cepci parkování na území celého
města.

2. Pí. starostce soustředit návrhy za-
stupitelů města na funkci předse-

dy kontrolního výboru, volba pro-
běhne na zasedání zastupitelstva
v lednu 2003.

3. Pí. starostce řešit odkoupení části
pozemku manželů Sípalových na
Hrudkově č. p. 782/1a, připravit 
řešení na zasedání zastupitelstva
v lednu 2003.

4. Pí. starostce vyvolat jednání se zá-
stupci firmy z V. Británie – investič-
ní příležitost, /nabízí se možnost
rozšíření zaměstnanosti občanů
Vyšebrodska /

5. Panu tajemníkovi projednat údrž-
bu komunikací v zimním období ve
městě, /včasnost a kvalita/, s od-
borem místního hospodářství.

6. Paní starostce namnožit jednací
řád MěZ a dát členům MěZ k dis-
pozici.

V. O d k l á d á 

1. Schválení složení kontrolního 
výboru.

Josef  K o v a č í k 
místostarosta

Mgr. Marie  E d e r o v á 
starostka

USNESENÕ z ve¯ejnÈho zased·nÌ Zastupitelstva MÏsta
VyööÌ Brod, ze dne 16. 12. 2002

Rada Města Vyšší Brod

I. Bere na vědomí

1. Nabídku exkurze do Horního
Rakouska – nereflektuje na ni.

2. Zprávu o pozvání starosty Bad
Leonfeldenu pro členy MěZ a za-
městnance úřadu města.

3. Podpis smlouvy se Státním památ-
kovým ústavem – umožnění svateb-
ních obřadů na hradě Rožmberk.

4. Návrh, aby zápisy z jednání MěZ
zapisovala p. Horáčková.

Schvaluje

1. Podpis mandátní smlouvy s firmou
SELLA spol. s r.o. pokud v ní nebu-
dou věcné chyby. Firma zajišťuje 

finanční projekt pro obecní výstavbu
32 bytů a 12 garážových stání .

2. Prodloužení nájemní smlouvy s p.
Čivrným – pronájem p.p.č. 1402,
část p. p. č. 123,  část p.p.č. 1728/1
= parkoviště pod rybníčkem, za
částku 30.000,– Kč/ 1 rok a podíl na
úpravě pozemku vedle parkoviště
/travnatá plocha s nefunkčními
WC/. Smlouva bude prodloužena
do 31. 12. 2003.

3. Schvaluje poskytnutí fin. daru ve vý-
ši 3.000,– Kč Centru pro zdravotně
postižené v Českém Krumlově.

Ukládá

1. Pí. starostce zjistit, zda Centrum pro
zdravotně postižené spolupracuje 
s důchodci ve Vyšším Brodě.

2. PaedDr. Pechlátovi dokončení úkolů
z minulého volebního období, t.j.
získání dotace na rekonstrukci škol-
ní jídelny z programu SAPARD a za-
jištění všech kroků, které jsou po-
třebné k založení bytového družstva
a zahájení výstavby 32 nájemních
byt. jednotek.

3. Pí. starostce projednat s VH mož-
nosti zaměstnávat více občanů na
VVP a zjistit, zda jsou zaměstnává-
ni i občané, kterým byl soudem 
udělen alternativní trest.

Josef K o v a č í k
místostarosta

Mgr. Marie  E d e r o v á 
starostka

USNESENÕ ze zased·nÌ Rady MÏsta VyööÌ Brod ze dne 16. 12. 2002
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Vážení spoluobčané,

Byla jsem na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 02 , ale co se tam odehrálo, mě vyrazilo dech. Naše nová
prvně zvolená paní starostka se snažila, aby mluvila dobře a srozumitelně. Ovšem byli tam i tací zastupitelé, kteří ji 
neustále upozorňovali na špatný výklad (slovíčkaření)! Bylo to nechutné. Hlavně paní H. Straková by si měla uvědomit,
že paní starostka tuto funkci zastává poprvé a žádný neumí hned vše. Celý život se lidé učí.
A paní Straková, Vy byste to jako zkušený pedagog měla vědět.
Paní starostka je autorita a nikoliv žák.

Buryanová Dagmar

Probíhá příprava na přístavbu nové školní jídelny, dokončena by měla být v roce 2003. Řeší se otázka financování, byla
podána žádost o dotaci. Cena výstavby by měla dosáhnout cca 11 mil. Kč.

V roce 2002 mělo být nově upraveno parkoviště pod klášterem u penzionu Inge. Projekt neprošel schvalovacím řízením
u památkářů. Přestavba parkoviště je plánovaná na rok 2003.

Rada řešila otázku kulturnosti prodeje na veřejných prostranstvích a na tržnici. Ke konečnému řešení je třeba pozměnit
několik vyhlášek obce, které nejsou v souladu s platnými zákony.

Z jedn·nÌ Rady mÏsta

Ortodoxní motorkáři se
nenechali odradit nepří-
jemným počasím a přijeli
otevřít novou motkářskou
sezonu – 2003.

Přejeme všem přátelům
jedné stopy hodně 
kilometrů bez nehody,
levný benzín a spostu 
zábavy při motoristických
akcích.

Zpr·va ze öipkovÈho klubu DRACI 
VyööÌ Brod

Až na první a čtvrtý zápas Draci po půli sezony nezaváhali a jejich původní
plán zaútočit na postup do druhé ligy zatím vychází. Nejenom díky stabilně
výborným výkonům draka Petra Součka, jenž v současné době vede tabul-
ku jednotlivců, jsou jejich naděje více než oprávněné.

Druhá půle sezony začíná 9. února, kdy draci zajíždějí na půdu svého poko-
řitele Medvídků Hůrka C. Na domácí zápas se všichni příznivci tohoto zají-

mavého sportu můžou přijít podívat 14. února do dračího sluje v Herně na 
Šumavě.

Z. K.

NovoroËnÌ v˝jezd motocykl˘
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Naše organizace má 45 členů, včetně žen. Z tohoto počtu je
18 členů a 1 velitel v zásahové jednotce.Tato jednotka je za-
řazena do kategorie JPO II/1, to znamená, že je postavena
na úroveň profesionálů, ale bez finančního ohodnocení. Není
tudíž pravdou, že hasič má za výjezd s jednotkou 500,– Kč.
Zdejší hasiči se účastní všech výjezdů a akcí dobrovolně, ve
svém volném čase.

Někdo si třeba myslí, že pokud nezačne houkat siréna, ha-
sič sedí  na ,,p…..“ a čeká, až se něco začne dít. Není to
pravda. V dnešní době počítačů se i k nám dostala moderní
technika. Dispečer z Českého Krumlova, kde se nachází o-
perační středisko, které řídí činnost jednotek ve svém obvo-
du, vyhlašuje poplach pomocí svolávacího zařízení.

Dobrovolní hasiči ve Vyšším Brodě mají ve své výbavě dvě
cisterny, dva dopravní vozy, autožebřík, autojeřáb, jeden
speciálně vybavený vůz pro autonehody, dva čluny. Tato
technika má speciální vybavení, aby byla nápomocna při ja-
kémkoliv zásahu, ať se jedná o požár, autonehodu, záchra-
nu osob apod. Ovšem technika bez lidského faktoru, který
při všech těchto akcích je nejdůležitější, by byla k ničemu. Je
třeba se také o tuto techniku starat, to zabezpečuje technic-
ké družstvo. Každý člen zásahové jednotky je zařazen pod-
le specializace: strojník, nosič dýchací techniky, jeřábník, le-
zec, řidič, zdravotník. Všichni absolvují každý rok lékařské
prohlídky, poligon v Českých Budějovicích a pravidelná od-
borná školení podle specializace.

A nyní trochu statistiky:

V roce 2002 bylo celkem 78 událostí z toho:
– planý poplach 4x
– technická pomoc 25x odpracováno 134 hodin
– požáry  8x odpracováno 71 hodin
– dopravní nehody 12x odpracováno 69 hodin 
– únik látek  2x odpracováno 4 hodiny
– olejová havárie 1x odpracováno 2 hodiny
– čerpání vody  18x odpracováno 115 hodin
– záchrana osob 2x odpracováno 12 hodin
– jiný technický zásah 4x odpracováno 36 hodin
– větrná smršť  2x odpracováno 72 hodin
– srpnová povodeň 41 výjezdů   odpracováno 966 hodin

Všechny tyto hodiny jsou čistá práce u zásahu, bez cesty k zásahu.

Jednotka se také účastní různých prací pro MěÚ:dodávka vody,
čištění kanalizace, úklid a pokládání panelů, hromosvod stará
radnice, apod. Jak si můžete přečíst, činnost dobrovolných hasi-
čů ve Vyšším Brodě je velmi rozmanitá a zůstane i nadále.Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této činnosti po-
dílejí, zároveň bych chtěl poděkovat jejich rodinám, které jim tuto
činnost umožňují. Poděkování patří také MěÚ ve Vyšším Brodě
za dobrou spolupráci a doufám, že bude pokračovat i nadále 
v kal. roce 2003.
Všem občanům Vyššího Brodu hodně štěstí a zdraví 
v roce 2003, a hlavně abyste nás, hasiče, co nejméně 
potřebovali. Sofka František

Velitel SDH

Z Ëinnosti hasiË˘ ve VyööÌm BrodÏ za rok 2002

Rozpis služeb na rok 2003

den datum č. skupiny datum č. skupiny datum č. skupiny
pondělí 27.1. 24.2.
úterý 28.1. 25.2.
středa 1.1. 3 29.1. 4 26.2. 5
čtvrtek 2.1. 30.1. 27.2.
pátek 3.1. 4 31.1. 5 28.2. 1
sobota 4.1. 5 1.2. 1 1.3. 2
neděle 5.1. 1 2.2. 2 2.3. 3
pondělí 6.1. 3.2. 3.3.
úterý 7.1. 4.2. 4.3.
středa 8.1. 2 5.2. 3 5.3. 4
čtvrtek 9.1. 6.2. 6.3.
pátek 10.1. 3 7.2. 4 7.3. 5
sobota 11.1. 4 8.2. 5 8.3. 1
neděle 12.1. 5 9.2. 1 9.3. 2
pondělí 13.1. 10.2.
úterý 14.1. 11.2.
středa 15.1. 1 12.2. 2 
čtvrtek 16.1. 13.2.
pátek 17.1. 2 14.2. 3 
sobota 18.1. 3 15.2. 4 
neděle 19.1. 4 16.2. 5 
pondělí 20.1. 17.2.
úterý 21.1. 18.2.
středa 22.1. 5 19.2. 1 
čtvrtek 23.1. 20.2.
pátek 24.1. 1 21.2. 2 
sobota 25.1. 2 22.2. 3 
neděle 26.1. 3 23.2. 4 

Složení skupin

1. Troják K., Kuchta Š., Dlask V., Kantor J.,
Bolebruch T., Ducký J., Třebín P.,
Bolebruch J., Trojáková K.

2. Mikulová B., Šilhavá B., Marek R., Matušinec M.,
Fatura F., Gondek M., Skipala R.,
Mikula L., Mikula O.

3. Lavička J., Sýkora F., Menzinger P., Ouředník M., 
Hakrová H., Mikuláš J., Telecký J.,
Dubský T., Dolejší M.

4. Krahulec M.st., Řídel M., Hrtusová L., Milichovská K.,
Krahulec M ml., Klíma J.,
Stašák Z., Marešová E., Mai M.

5. Bína P., Velek I., Krahulcová B., Janošťák P., Furik J.,
Pavelec M., Rapčan D.,
Matušinec Z., Rapčan L.

Provoz lyžařského vleku

Středa 15,00 – 21,00
Pátek 15,00 – 21,00
Sobota 9,00 – 12,30 12,30 – 16,00
Neděle 9,00 – 12,30 12,30 – 16,00

Prázdniny – všední dny
Vlek jezdí, když je přítomno minimálně 10 lyžařů
Cena jízdného
Jedna jízda – dospělí ... 6,– Kč

– děti ......... 3,– Kč
1/2 denní jízdenka – dospělí ... 60,– Kč

– děti ......... 30,– Kč
Celodenní jízdenka – dospělí ..100,– Kč

– děti ......... 50,– Kč
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V horní části vyšebrodského náměs-
tí stával před rokem 1259 kupecký,
pravděpodobně dřevěný kostelík.
V samotném nadání vyšebrodského
cisterciáckého kláštera z 1. června
1259 je uvedeno, že budoucí klášter
„Hohennnur volgariter appelato“ tedy
nedaleko kupeckého kostela ve
Vyšším Brodě. Řada historiků uvádí,
že „roku 1259 stála osada stejno-
jmenná již dávno, neboť současně 
s klášterem byl osadníky založen far-
ní kostel.“ S tím farním kostelem v ro-
ce 1259 si nejsem jist, spíše se mi to
zdá nereálné, neboť v červnu 1260
vydal Vok z Rožmberka listinu, kde
chybí odstavec o vyšebrodské far-
nosti a požitcích tamního faráře.
Naopak v listině krále Přemysla Ota-
kara II. z 17. července 1264, kde král
potvrdil nadání Voka zz Rožmberka,
jsou již desátky ze vsí vyšebrodské-
ho farního obvodu. Je tedy průkazné,
že nejpozději od roku 1264 je ve
Vyšším Brodě farní kostel a s ním 
i farář. Prvním známým vyšebrod-
ským farářem je z roku 1282 „Hain-
ricus iudex in Altovado.“

Vyšší Brod, z něhož se brzo vyvinu-
lo městečko, nevznikl plánovitým za-
ložením, ale organickým vývojem,
který souvisí s lineckou a helfenber-
skou cestou. Dle „Manuálníku Jana
Staicze“, což je nejstarší urbář v Če-
chách, v roce 1278 odevzdával Vyšší
Brod (forum) vyšebrodskému klášte-
ru ročně 520 vajec a 16 sýrů jako 
redukovanou formu renty ze 16 lánů
(asi 410 hektarů) půdy. Protože velký
sedlák měl v druhé polovině 13. sto-
letí maximálně jeden lán, bylo v roce
1278 ve Vyšším Brodě nejméně
šestnáct velkých sedláků.

V letech 1259 až 1262 je velmi čas-

to na listinách Voka z Rožmberka 
uváděn „domunus Gerbertus“ jako
svědek a významný člen jeho druži-
ny. Naposledy se vyskytuje ve
Vokově závěti z 4. června 1262, kdy
získává několik koní. S jeho jménem
je však spojeno založení tří vsí na 
území dnešního Vyššího Brodu. Jsou
to Horní a Dolní Drkolná a Herbertov.
V písemných pramenech z 13. stole-
tí jsou nazývány „minor plaga Ger-
berti,“ „Gerbechtschlag“ a „teria pla-
ga domini Gerberti guam exstirpavid
Jur.“ Poslední údaj pochází z roku
1281, kdy Gerbert je již mrtev a jeho
kolonisační dílo dokončuje blíže ne-
určený Jur. Bereme-li rok 1262 jako
„terminus post guem,“ tedy jako do-
bu, kdy mohly tyto tři vesnice vznik-
nout, pak na konci sedmdesátých let
13. století to nepřesáhlo dobu „na
lhotě.“ 

Já osobně se domnívám, že „domi-
nus Gerbertus“ zemřel již před ro-
kem 1277. K této úvaze mne vede 
písemné pořízení Jindřicha z Rožm-
berka z roku 1277, které napsal před
svým tažením do Rakous. Píše se 
v něm, že pokud by se nevrátil, má
vyšebrodskému klášteru připadnout
Herbertov. Listina však nenabyla
právní platnosti, neboť Jindřich 
z Rožmberka se z tažení vrátil. V tu
dobu bylo pravidlem, že pokud zem-
ře zakladatel vesnice (lokítor) v době
„na lhotě,“ připadne ves dárci území
(donátorovi). V roce 1278 v konfir-
mační listině Jindřich z Rožmberka
potvrzuje vyšebrodskému klášteru
předchozí donaci a navíc přidává
Přísahov, Žumberk,Hrudkov a Dolní
Drkolnou.V již vzpomínaném Manuál-
níku Jana Staicze je uváděno, že
Dolní Drkolná měla v roce 1278 se-
dm lánů, tedy asi 180 hektarů půdy.

JIŽ „ZA CHVILKU“, V ROCE 2009 BUDE MĚSTU VYŠŠÍ BROD I VYŠEBRODSKÉMU KLÁŠTERU 750 LET...
TAK JSEM ZAČÍNAL PŘED ROKEM, V LEDNU 2002, SVŮJ SERIÁL O JEJICH SPOLEČNÉ HISTORII.

PÁTÉ POKRAČOVÁNÍ BYLO NAZVÁNO MNIŠI SE ZABYDLUJÍ...

(6) NEé BYL VYÿEZ¡N SVAT› BARTOLOMÃJ
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Z tohoto nejstaršího českého urbáře
se dovídáme, že vyšebrodský klášter
bral v redukované naturální rentě 
o Velikonocích a letnicích i ze vsí
Kapličky, Hrudkov, Horní Přísahov,
Lachovic, Horní Drkolné, Radvanova
a Janova mlýna vejce a sýry.

Další skupinou osídlení na území
dnešního Vyššího Brodu bylo v druhé
polovině 13. století kolem hory
Hradiště, kde vykonávali strážní služ-
bu obyvatelé obce Studánky. V roce
1278 byly Studánky majetkem Rožm-
berků a soupeřily s Vyšším Brodem 
o zemské mýto.Také obec Bystrá (ně-
mecky Schmild) v roce 1278 patřila
Rožmberkům, což potvrzuje zápis
"villa Schillete Hendrici de Rosen-
berch" v klášterních písemnostech.
Oproti předcházejím dvěma vsím byl
Radvanov v roce 1278 již v majetku
kláštera. Byla to malá vesnička 
o dvou lánech a její německý název
Raifmass lze přeložit jako kruhová
paseka. Od roku 1278 do konce 13.
století jsou nově založeny i vsi Pošlák
a Valdava...

Když jsem hledal nejstarší „hmatatel-
nou“ památku z historie Vyššího

Brodu, tak jsem v Jihočeské Alšově
galerii na Hluboké našel a „mohl si
sáhnout“ na půlmetrovou sošku z li-
pového dřeva, kterou vyřezal v prvé
čtvrtině 14. století neznámý český
řezbář. Tato soška pochází z vyše-
brodského farního kostela sv. Barto-
loměje, kde stávala na hlavním oltáři
více než pět století až do poloviny 19.
století. Svatý Bartoloměj zde nestál
na oltáři sám. Společnost mu dělali 
apoštol svatý Jakub mladší, který je
nyní v muzeu v Linci, a svatý Pavel,
který je pro změnu v Budapešti.
O tom, že všechny tři sošky na počát-
ku 14. století vyřezal český řezbář,
mluví i rakouské a maďarské prame-
ny. To by mohlo nasvědčovat o čes-
kém osídlení Vyššího Brodu v té době
nebo nejméně o českém vlivu. Soška
přežila nejen husitskou dobu 
a dobu třicetileté války, ale i všechny
útrapy dvacátého století, kdy nejdříve
našla uplatnění v kapli v Horní
Drkolné a po odsunu Němců a zkáze
této kaple naštěstí jako vzácný expo-
nát gotického umění jižních Čech.
Bylo by krásné, kdyby se všechny tři
sošky opět setkaly v roce 2009 ve
Vyšším Brodě...

Je určena páskou s nápisem
„Pardholomeus“ a zbytkem atributu,
rukojetí nože. U postav v sakrálním
středověkém umění se nejedná o por-
tréty a jednotliví světci se určují podle
takzvaných atributů, což jsou před-
měty, které mají souvislost s jejich 
životopisem. Apoštol Bartoloměj šířil
křesťanství v Arménii, kde byl umu-
čen a byla mu sedřena kůže z těla.
V sevřeném tvaru šošky svatého
Bartoloměje vidíme špalík lipového
dřeva, z něhož byla vyřezána. Poměr-
ně velká hlava se široce rozevřenýma
očima a jaksi nepřítomným pohledem
působí poměrně archaicky, stejně 
jako ztuhlý postoj. Všechny tyto znaky
ukazují ještě románské prvky, spíše
však soška připomíná francouzské
sochy z portálů francouzských kated-
rál, které se nazývají socha – sloup
(statue – colonne). Zaokrouhlení 
kolem vlastní osy a opracování ze
všech stran svědčí o jejich oddělení
od pozadí. V prohnutí postavy i ve vý-
razu tváře s našpulenými rty se jeví
snaha po vyjádření citu a bezpro-
střednost.

František Schusser 

Letos koncem dubna jsem si vyšla na krátkou procházku,
na zpáteční cestě, pár kroků od mého bydliště v domu
Peč. služby, kde bydlím již 8 let, jsem se zadívala v hlouč-
ku malých dětí, které mam moc ráda. Po chvilce jsem 
vykročila domů, v tom jsem dostala závrať a padla jsem
pozpátku na záda a poranila si levé ramano. Přítomné 
paní Opltová, paní Čižková a paní Harenčáková mě 
okamžitě zvedly, posadily na lavičku. Díky přítomným pa-
nu Čížkovi a panu Harenčákovi, kteří ochotně zavolali 
záchranku, která v krátké době přijela a odvezla do na-
mocnice v Českém Krumlově, kde mě hned operovali a
kde jsem pobyla témeř čtyři měsíce. Díky těmto ochotným
lidem jsem se 9. listopadu dožila požehnaných 90 let.

Srdečné díky, všem vděčná
Raušerová B.

Dob¯Ì lidÈ jeötÏ nevym¯eli

Pro občany trvale bydlící v katastru Vyššího Brodu 
za poplatek 100,– Kč
Pro ostatní občany ČR za poplatek 500,-Kč
Platnost karty je od 1.1. do 31.12. 2003
Výdej těchto parkovacích karet zajišťuje Městská policie
od 1. 12. 2002 do 31. 1. 2003 vždy v pondělí a středu
15,00 – 16,00 hod. na služebně MP v ulici Míru 194 
tel.: 380 746 250.
Výdej park. karet mimo uvedenou dobu pouze po dohodě
se strážníky.
Potřebné doklady:
OTP (TP) vozidla, na které požadujete park. kartu,
OP majitele, uživatele vozidla Určený poplatek

Městská policie, Vyšší Brod

Prodej parkovacÌch karet 
pro rok 2003

UPOZORNÃNÕ
Pokud pot¯ebujete vyuûÌt sluûby kominÌka, obraùte se na pana Ji¯Ìho ätÏp·na 

z odboru vedlejöÌho hospod·¯stvÌ mÏsta V. Brod.
Kancel·¯ v prvnÌm poschodÌ dolnÌ ökoly.
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Pátek 10. 1. 2003, 20.00 hod.
XXX

Tetování. Vyholená hlava. Chodící re-
klama proti autoritám. Xander Cage 

( Vin Diesel) je XXX. Živí se interneto-
vou distribucí svých šokujcích kaska-
dérských kousků. USA, české titulky,
akční, 124 minut, přístupný od 12 let

Pondělí 13. 1. 2003
Návštěvníci: Cesta do Ameriky

Školní představení
Středa 15. 1. 2003

Myšák Stuart Little 1
Školní představení

Pátek 17. 1. 2003  20.00 hod.
Dost

Obyčejná žena se jednoho dne roz-
hodne pomstít svému manželovi, který
ji začal terorizovat a vyhlásí otevřený
boj. Ve fyzické, ale i psychické válce
nervů se neočekávaně mění v akční

hrdinku: je schopná všeho, aby ochrá-
nila svou dceru.Hraje Jennifer Lopez.
USA, české titulky, thriller, 115 minut,

přístupný od 12 let, premiéra 
22. 8. 2002

Pátek 24. 1. 2003, 20.00 hod.
Království ohně

V současném Londýně dvanáctiletý

chlapec Quinn nechtěně probudí 
z několik století trvajícího spánku
obrovského, oheň chrlícího draka.

USA, české titulky, sci - fi, 101 min.,
mládeži přístupný, premiéra 

24. 10. 2002

Pátek 31. 1. 2003   17.30 hod.
Planeta Pokladů

Film podle námětu knihy Ostrov pokla-
dů spisovatele R. L. Stevensona.

Patnáctiletý Jim Hawkins cestuje para-
lelním vesmírem v kosmické galeoně.

USA, český dabing, animovaný, 
95 minut, mládeži přístupný, 

premiéra 28 . 11. 2002

Program kino ñ leden 2003
KINO VYŠŠÍ BROD, Městské kulturní zařízení MěÚ, Míru 250, 382 73  Vyšší  Brod, 380 746 343

www cz. .JIE

Přejeme všem našim čtenářům a inzerentům
veselé Vánoce, bohatého Ježíška a v roce
2003 splněna všechna přání.

       Zaměstnanci Jihočeského Inzert Expresu.
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Jako kažký rok v období Vánoc i letos se konala již tradič-
ní školní akademie. Tento rok byla výjmečná hned několi-
ka okolnostmi. Tou první bylo, že k vystoupení žáků 
základní školy se připojila i mateřská školka. A tou druhou,
že besídku neuváděla některá z učitelek, ale dvě žákyně 
9. třídy.

Úvodní vystoupení měla 6. třída, která zazpívala dvě krás-
né písničky: Veselé Vánoce a Stánky. V následujících 
minutách se střídaly krátké příběhy s hudebními projevy.
Nechyběl ani aerobic, básničky a vánoční koledy. Všechny
děti se velmi snažily a nutno poznamenat, že všechny by-
by výborné, což nebyla jen jejich zásluha, ale především
těch učitelů, jež děti vedli. I učitelé se více či méně snaži-
li, ale opravdu velký obdiv si zaslouží výkon pí. učitelky
Mačkové, která ačkoliv je na naší škole nováčkem, uspo-
řádala jedno z nejlepších vystoupení a navíc byla po celé
nacvičování milá a příjemná, což děti ocenily určitě víc něž
spílání a výtky jiných. Za vyzdvihnutí stojí i dobrovolná 

pomoc žáků 9.tříd, zejména Dana Klímy, který velice 
aktivně pomáhal a nesnažil se jen tzv. „ulít“ ze školy 
v době generální zkoušky.

Snad trochou kritiky by měla být obdařena spolupráce 
učitelů a organizátorů celé akce. Občas se nemohli 
domluvit, jak co bude probíhat a zcela ztroskotala pomoc
moderátorkám večera s mikrofony, takže byly lehce roz-
tržité a zapomněly ohlásit konec besídky. Proto se doda-
tečně omlouváme všem, kdo seděli na svých místech 
a netušili zda se ještě něco bude dít, nebo ne.
Ovšem s určitým odstupem můžeme besídku považovat
za celkem zdařilou.

k.v. + s.s.

V·noËnÌ akademie
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BetlÈmskÈ svÏtlo

Letošní čekání na příjezd hasičů s betlémským světlem bylo ve znamení ošklivého, sychravého a blátivého počasí, což
vůbec neodpovídalo romantice Vánoc.

Přesto se před starou radnicí v parku sešel hojný počet spoluobčanů. Při sledování živého Betléma a poslouchání 
vánočních koled se zahřívali horkým punčem, děti čajem a vše zakusovali napečenými koláčky.

Obdiv jako vždy patří hudebníkům, kterým v tomto nečase opět tuhly pěkně prsty a letos i nejmladšímu účastníku 
živého Betléma devítiměsíčnímu Honzíkovi Ďurejemu.

k.t.

Vážení občané,
Na volebním zasedání MěZ jsem Vás vyzvala, abyste se zapojili do práce zastupitelstva svými nápady,

připomínkami a kritikou. Proto je na chodbě MěÚ, hned u vchodu, zřízená schránka, kam můžete vhazovat 
své připomínky a návrhy.

Prosím Vás, pokud tuto možnost využijete, podepište se, abych se s Vámi mohla spojit.
Anonymní lístky budou končit v koši.

Pokud budete chtít připomínky sdělit osobně, samozřejmě Vás ráda vyslechnu.

M. Ederová, starostka

Nezmaři a děti ZUŠ Vyšší Brod, 21. 12. 2002. Vánoční jízda, 25. 12. 2002.
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Cikánská omáčka
380 g

Jelítka domácí
1 kg 
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Stále sílící civilizační tlak na přírodu způsobuje význam-
né změny v životním prostředí nejen člověka, ale i volně
žijících živočichů. U většiny druhů je tento vliv spíše ne-
gativní, způsobuje úbytek nebo vymizení druhu, u jiných,
mezi které také patří prase divoké, působí stimulačně.

Evropský, částečně i světový fenomén exploze stavů
černé zvěře má své kořeny právě ve zmíněných změ-
nách v krajině. Intenzivní velkoplošné zemědělské hos-
podaření s důrazem na pěstování kukuřice a obilnin,
zvyšování lesnatosti území, úbytek přirozených predáto-
rů, změna klimatu (mírné zimy s nižší sněhovou pokrýv-
kou), ale i vysídlování venkova a nekvalifikované zásahy
člověka jako myslivce (nevhodná a nedostatečná struk-
tura lovu, celoroční přikrmování apod.), to jsou hlavní
důvody expanze tohoto druhu nejen v ČR posledních
let. Negativa vysokých stavů černé zvěře jsou známa –
enormní škody v zemědělství, šíření nemocí, záporný
vliv na drobnou zvěř, střety zvěře s automobily, apod.

Avšak černá zvěř je v naší fauně autochtoní, z myslivec-
kého pohledu je její chov velmi zajímavý a žádoucí 
(atraktivní lov, ceněná zvěřina), proto by neměla být na-
šim cílem její likvidace, ale omezení stavů na únosnou
míru. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, musíme vý-
razně rozšířit své poznatky o biologie, ekologii a etologii
druhu. Jen znalost těchto veličin může napomoci ke
zvládnutí expanze černé zvěře.

Jedním z hlavních poznatků o chování černé zvěře je
zjišťování jejích migračních tahů a lokalizace „domov-
ských okrsků – home range“. Specifikace těchto poznat-
ků pak slouží k vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu 
redukce stavů z hlediska způsobu, prostoru a času.
Právě zjišťování a vyhodnocování uvedených aspektů je
cílem této práce, s její lokalizací do oblasti s vysokými
stavy černé zvěře – na Českokrumlovsko. Pro porovná-
ní výsledků pak posloužila celá řada vědeckých prací na
témavýskytu a migrace divočáků z celého světa, které
však v podmínkách České republiky nebyly dosud 
řešeny.

Problematikou stanovení životního prostoru divokého
prasete (Sus scrofa, L.) se zabývala řada autorů, 
převážně v Evropě.

Cílem této práce bylo stanovení migračních tahů černé
zvěře na Českokrumlovsku, v oblasti chovu černé zvěře
„Vltava“.

Sledování migrace divočáků bylo provedeno metodou
značkování odchycených kusů a následného vyhodno-
cování místa ulovení zvěře (parametr – vzdálenost, směr
a čas migrace). Odchyt zvěře probíhal ve stacionárních
celodřevěných automatických chytadlech v jádru zmíně-
né chovatelské oblasti, v honitbách Přízeř a Třešňovice,
jež obhospodařuje lesnicko-zemědělská společnost
Agrowald, s. r. o.,Rožmberk n./Vlt.

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že v daném regionu
jsou divočáci, až na výjimky (55 km), spíš stálou zvěří 
s průměrnou migrační vzdáleností 3,25 km. Směr 
a vzdálenost přesunů divokých prasat ovlivňuje zejména
potravní nabídka (zimní přikrmování, atraktivní plodiny –
obilí, kukuřice). Empiricky odvozená velikost domovské-
ho okrsku rodinných tlup je v létě 800 – 1000 ha, 
v zimním období 600 – 800 ha.

Dosažené údaje korespondují s výzkumy migrace černé
zvěře v zahraničí. V České republice je tato studie první
prací, zabývající se uvedenou problematikou na základě
v terénu zjištěných a statisticky vyhodnocených údajů.

Ing. Roman Urbanec,
tř. Míru 212,
382 73 Vyšší Brod,
e-mail: r.urbanec@centrum.cz.

Studie je dílčím vyhodnocením údajů v rámci zadání 
disertační práce na uvedené téma na Ústavu ochrany
lesa a myslivosti, Mendelova zemědělská a lesnická 
universita Brno.

MIGRACE »ERN… ZVÃÿE NA »ESKOKRUMLOVSKU

Zä VyööÌ Brod 
prod· tel./fax p¯Ìstroj 

SAMSUNG.
tel. do ökoly: 380 746 552, 

¯editel Milan Holek



cena akční cena původní
Pivo Samson 10% 0,5 l 5,90 7,90
Multivitamin 1,5 l 14,90 19,80
Minerální voda přírodní SPAR 1,5 l 7,90 9,80
Evelina citron 200 g 5,90 7,90
Mléko trvanlivé 1,5 % 1 l 11,90 14,90
Jogurt ovocný košík 125 g 5,90 7,90
Pomazánka z másla Oluška 250 g 17,90 23,90
Salámový sýr uzený 1 kg 113,– 147,–
Šunkový nářez APOLLO, Vimperk, 1 kg 89,– 127,–
Salám točený svačinový, Krahulčí, 1 kg 45,– 69,–
Párky, Krahulčí, 1 kg 45,– 68,
Herkules salám, Krahulčí 1 kg 139,– 189,–
Kuře mražené 1 kg 39,– 49,–
Rýže ve varných sáčcích 500 g, SPAR 9,80 11,90
Čaj PIGI 11,90 13,90
Sušenky 7,90 10,90

SUPER CENY NA LEDEN 2003 
V DROGERIE, NÁMĚSTÍ 75, VYŠŠÍ BROD

Tekutý písek 600 g, SPAR 22,90 27,90
Čistič oken s rozpraš. 500 ml, SPAR 27,90 34,90
Houbička na nádobí 10 ks, SPAR 13,90 17,90
Vatové tyčinky 200 ks 11,90 14,90
Mýdlo tekuté s dávkovačem 500 ml, SPAR 24,90 30,90
Krmivo pro psy suché 10,1 kg 199,– 233,–


