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podporující vznik waldorfské mateřské školy v Českém
Krumlově

PŘEHLED AKCÍ PRVNÍ POLOVINY ROKU 2003

* 14. ledna, úterý od 19.00 hod:
Setkání příznivců waldorfské pedagogiky s ochutnávkou
přirozené stravy.
Místo: Štajnerův dům, Nové Město 22, Latrán (proti
Pizzerii Latrán)
* 21. ledna, úterý od 18.00 hod:
Irena Fousová: "Aromaterapie tvořivě". Místo: Příkrá 183
(100 metrů od ZvŠ) 
* 15. února, sobota od 13.00 do 16.00 hod:
Hana Giteva: "Eurytmie - pohybové ztvárnění hudby a řeči".
Místo: Štajnerův dům, Nové Město 22, Latrán
* 15. března, sobota od 10.00 do 16.00 hod:
Dagmar Kuncová: "Výroba jarního květinového stolu" -
práce s vlnou a filcem
Místo: bude upřesněno - sledujte KUK, Českokrumlovské
listy nebo plakáty
* 5. dubna, sobota od 10.00 do 16.00 hod:
Hana Ženíšková: "šití panenek dle vývojové fáze dítěte"
Místo: bude upřesněno
* 18. dubna, pátek od 18.00 hod:
Anežka Janátová (Krčková): "Bílá paní vypravuje" - 2. po-
kračování cyklu o Českém Krumlově. Místo: Kaple sv.
Martina (v městském parku)

* 17. května, sobota od 13.00 hod:
Erika Pfeifferová: " Rozhovor s barvami"- prožitkový semi-
nář. Místo: bude upřesněno
* 25. května, neděle od 18.00 hod:
Anežka Janátová: "Bílá paní vypravuje" - 3. pokračování
cyklu o Českém Krumlově.
Místo: Maškarní sál českokrumlovského zámku
* 3. června, úterý od 18.00 hod:
Marie Šulová: "Přirozená péče nejen o dětskou pokožku".
Místo: bude upřesněno

Každé 2. úterý v měsíci se od 19.00 hod koná pracov-
ní setkání Občanského sdružení Náruč a bezpečí - w.
mateřská škola.
Místo: Pedagogicko - psychologická poradna, Špičák 114,
1. poschodí

Každé 4. úterý v měsíci (výjimečně pouze 15. 4. ) se od
16.00 hod koná setkání s rodiči a dětmi. Rodičům doporu-
čujeme předem si zjistit, co je potřeba si vzít s sebou.
Místo: Štajnerův dům, Nové Město 22, Latrán

Naruc.a.bezpeci@seznam.cz
Vudyová 380 715400, 380 729147
D. Hopfingerová  380 729 198 
Svobodová 380 713 081, 606 476 742

ÑN·ruË a bezpeËÌ ñ W. Mate¯sk· ökolaì

ObËanskÈ sdruûenÌ ÑN¡RU» A BEZPE»Õ - W. MATEÿSK¡ äKOLAì
podporujÌcÌ vznik waldorfskÈ mate¯skÈ ökoly v »eskÈm KrumlovÏ

Vás zve na setkání na téma EURYTMIE
aneb POHYBOVÉ ZTVÁRNĚNÍ HUDBY A ŘEČI.

Prožitkový seminář pod vedením paní Hany Giteva.

Dne 15. února 2003, v sobotu od 13.00 do 16.00 hodin.
Místo: Štajnerův dům, Nové Město 22, Latrán, Český Krumlov.

Doporučujeme si vzít s sebou vhodnou obuv pro pohyb. VSTUPNÉ 90 Kč

Naruc.a.bezpeci@seznam.cz
Vudyová 380 715 400, 380 729 147, D. Hopfingerová  380 729 198, Svobodová 380 713 081, 606 476 742

TermÌny v˝voz˘ domovnÌho odpadu v roce 2003
KT: kaûdÈ ˙ter˝ (osady kaûdou st¯edu)

1 x 14: 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4.,15.4., 29.4, 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.9.,

1 x M: 4.2., 4.3., 1.4., 29.4., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 30.9., 4.11., 2.12., 30.12.,
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POHLED Z KRAVÕ 
HORY STAR› STO LET
Putování proti proudu času,
to byl vždy můj klukovský
sen, který mne neopustil ani
v 65. letech. Jedna pěkná
příležitost se mi naskytla, a
tak bych se rád s vámi o ni-
podělil. Máte před sebou fo-
tografii Vyššího Brodu a kláš-

tera, starou zhruba sto let. Fotografie byla pořízena zcela
určitě před stavbou železnice a z Hrudkova jsou zde mimo
klášterního statku pouze domy čp. 11, 12 a 15. Kolem
dnešní ulice Míru jsou sice již stromy vysázeny, ale nesto-
jí zde ani jeden dům a v dnešní České ulici stojí pouze
dům čp. 123. Po zvětšení výřezu kolem kláštera, se uká-
zaly z obou stran Vltavy složené klády pro vory a vzorně
vyřízené "panáky" obilí, takže snímek byl pořízen v době
žní. Vloni dělal vyšebrodský student, vysokoškolák Dlask,
magisterskou diplomovou práci o vy-
šebrodské klášterní zahradě a já mu
našel, že mezi klášterní zahradou 
a rybníčkem rostly mohutné olše.Tahle
fotografie mne o tom přesvědčila...
A ještě něco: všimněte si o kolik se
během těch sto let přiblížil les k městu.
Těch zajímavostí se na fotografii najde
mnohem více. (fs)

JAK VLTAVA KE SV…MU
JM…NU PÿIäLA
V antických písemných análech, pře-
devším od slavného Ptolemaia, jsou
středoevropské řeky pojmenovány,
ale o Vltavě se zde mlčí. Jedna z teo-
rií tvrdí, že byla rovněž nazývána
Albis, tedy Labe, které ústí do moře.
Jiná teorie uvádí, že název Vltava, na
rozdíl od ostatních řek v Čechách, po-
chází z germánského jazyka. Prý zněl
patrně Wildahwa, tedy Divoká voda.

Vůbec poprvé se Vltava objevuje ve franckých letopisech
roku 872 jako Fuldaha. Základ této varianty, snad keltské,
má opět význam divoké vody. Koncovka -aha, dnešní ava,
je koncovka mnoha názvů řek a souvisí s dávným indoev-
ropským pojmenováním vody, podobně jako latinská aqua.
Nejstarší českou podobu názvu Vltavy zaznamenal po ro-
ce 1100 kronikář Kosmas, který jí nazývá Wlitaua, tedy
Vltava. (fs)

KORMOR¡NI NA VLTAVÃ
Kormorán velký (Phalacrocax carbo) je v červené knize
ohrožených a vzácných druhů uveden jako "kriticky ohro-
žený druh." Je vysoký asi 90 cm, má černou barvu s fialo-
modrým leskem, na hlavě a na hrdle má větší bílou plochu.
Létá z dlouze nataženým krkem a má dlouhý, zahnutý zo-
bák. Do Čech, na rybník Ženich, se vrátil poprvé od 17.
století v roce 1983. Tedy před dvaceti lety. V neděli 12. led-
na se objevilo hejno asi sedmdesáti kormoránů nejen 
v Rožmberku, ale i na vyšebrodské vyrovnávací hrázi.

KRAJ¡NEK
pro osady Vyššího Brodu a obce Malšín a Rožmberk

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČO 00246191 Registrační značka: MK ČR E 11571 

Odpovědný redaktor: Karel Troják Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod 
Výroba: XY reklama spol. s r.o. Distribuce: distribuční agentura ADM s. r. o. Vydavatel není odpovědný 

za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval 
nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 1x měsíčně.
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Usadili se na větvích pobřežní vegetace a jejich nálety na
ryby byly téměř bezchybné. Lovili a lovili. Vždyť jejich "den-
ní porci" uvádí odborníci až 80 deka ryb za den. Nejčastěji
loví ryby velké 20 až 30 cm. Hnízdí na Třeboňsku a když
jim zamrznou rybníky, vydávají se v hejnech na řeky. Od
vyšebrodské vyrovnávací hráce odletěli dál směrem 
k Lipnu.. (fs)

JEDEN¡CT STARCŸ S PLNOVOUSEM 
A JEDEN HOLOBR¡DEK 
Původně jsem se vydal do obrazárny vyšebrodského kláš-
tera proto, abych se podrobně seznámil s miniaturami
Norberta Grundla. Bylo mrazivé, ale slunečné lednové po-
ledne, kdy se v doprovodu pátera Bruna rozhlížím po
Grundlových pendelech, když záře slunečních paprsků
nasměrovala můj zrak do rohu sálu, kde ve zlacených rá-
mech je šest a šest hlav apoštolů, které namaloval
František Xaver Palko, vynikající malíř, který žil v letech
1724 až 1787. Zadíval jsem se do tváře svatého Judy
Tadeáše, která je nejblíže osvětlenému oknu dole. V jeho
oživené tváři prudkým paprskem zimního světla cítím zá-
chvěvy žilek pod starcovou pokožkou i každé zachvění je-
ho mocného plnovousu. Na ty ostatní tváře nedopadají tak
ostře paprsky zimního poledního slunce, a tak mě již tak
nezaujali. Všichni, mimo svatého Jana Evangelisty, měli
plnovous, a tak jsem se logicky zeptal pátera Bruna, proč
je tento jediný apoštol bez vousů. "Asi tím chtěl Palko zdů-
raznit jeho mládí. Já si ale myslím, že měl svatý Jan
Evangelista také vousy." Abyste se mě nemuseli ptát, co
jsou to pendely. To jsou obrazy dvojčata. Stejně veliké,
stejný námět, viděný z různého pohledu. Tak tedy ty pen-
dely Norberta Grunda jindy. (fs)

OPATSK… POH¡RKY A »ÕäE
V rámci přípravy na větší práci o buquoyských sklárnách
jsem narazil v českobudějovickém muzeu na zajímavé ex-
ponáty, uložené v depozitáři, které mají přímý vztah k vy-
šebrodskému klášteru. Je to sedm pohárků a číší, které na
počátku 20. století věnovala českobudějovickému muzeu
Matice náboženská. Tyto poháry a číše jednoznačně po-
chází z vyšebrodského kláštera. Většinu z nich řezal 
v Nových Hradech řezbář Carl J. Lechner. Nejméně pět
druhů nechal zhotovit pro svou potřebu vyšebrodský opat
Herman Kurze v letech 1767 až 1795. Čtyři z nich nesou 
i opatův znak. Jsou z čirého skla a mělce řezaný dekor má
kromě znaku opata i v té době oblíbené scény s mořem,
loďkami a hudebníky. Téměř na všech pohárcích a číších
jsou přesličkové a kapradinové stromy a časté je zde i vy-
cházející či zapadající slunce s gloriolou paprsků. Výška
číší je mezi 11 až 12 centimetry, dva pohárky jsou vysoké
15 a 25 centimetrů. Další opatské číše se dodnes zacho-
valy v klášterních sbírkách. (fs)

POL¡RNÕ KRAJINOU
Teploměr v osm ráno ukazoval mínus sedmnáct, rychlost
větru překračovala sedmdesát kilometrů za hodinu a výš-
koměr ukazuje 862 metrů nad mořem. Prsty na rukou a uši
zebou, prostě zima jak má být. K nejbližšímu osídlení, 

k Malšínu, to máme asi tři kilometry vzdušnou čarou.
Spolu se třemi kamarády a sedmi psy pozorujeme vychá-
zející slunce, které zasněžené vrcholky barví do růžova.
Zatím co tady již slunce vyšlo, na jihovýchodě, tam, kde je
vidět kus vyšebrodské vyrovnávačky s klášterem, tam ješ-
tě slunce nesvítí. Po horké instantní polévce "s příchutí kre-
vetovou" skládáme stany a všechny věci ukládáme na
dvoje polární sáně. Také psi dostali svou ranní dávku 
a před devátou vyjíždíme. Psům se chce očividně uhánět
zasněženou plání...Vracíme se do doby dětství a prožívá-
me den na Oregonské stezce. Na loukách zaniklé osady
Hradový zkoušíme sněžnice a marně se snažíme postavit
iglů. Sníh je příliž přemrzlý... (fs)

TAKOVOU ENERGII BYCH CHTÃL MÕT
Byla to již má 223. návštěva v národní přírodní rezervaci
Čertova stěna - Luč. Mrzlo a rezervace byla přikryta bílou
peřinou čerstvého sněhu. Šel jsem se podívat, zda již ne-
kvete vřesovec. Botanici si nejsou jisti, zda zde roste Erica
carnea nebo nějaký kříženec s Erica tetralix, i když infor-
mační tabule píše o Erica herbacea. V každém případě je
to nejen chráněná rostlina i mimo rezervaci, ale i pozůsta-
tek z doby ledové. Na rozdíl od vřesu však kvete i prostřed
zimy drobnými blěděrůžovými kvítky v bohatých konco-
vých květenstvích. Má tolik energie a tepla, že dokáže ko-
lem svých větviček rozmrazit led a sníh. Když si kvetoucí
vřesovec prohlížím pod lupou, tak překvapivě zjišťuji, že
bez ledu a sněhu je i prostor kolem květů. Hustě padal
sníh a zapadal do roztátého prostoru, ale během deseti
vteřin sníh roztál. Kde v sobě bere tahle drobný keřík tolik
energie, to je opravdovou záhadou. (fs)

N¡VRAT KE KOÿENŸM
Po deštích a větrech se navrátila zima. Lachovické Křížové
pole přikryl sníh a hospodář, trochu nachlazen, když svou
každodenní práci dokončil a dobytek byl ošetřen, sedl 
v kuchyni za stůl, jeho manželka nám nalila horký ovocný
čaj a hospodář zavzpomínal: " Už je to padesátsedm let.
Bylo to v lednu 1946. Naši v Boru na Příbramsku naložili
do nákladních vagonů dobytek, seno, nábytek i nás. Jeli
jsme po válce domů. Do Lachovic u Vyššího Brodu. Já se
narodil za války a doma v Lachovicích jsem byl tehda 
v lednu 1946 poprvé. Pamatuji si, že byla zima a sníh jako
dnes. Jen jsem byl o 57 let mladší a v září 1946 jsem šel
ve Vyšším Brodě do prvé třídy k řídícímu učiteli Jiráskovi."
Pak jsme si ještě dlouho povídali. O tom, že Křížové pole
zde stojí od roku 1774, i o tom, že již nejsou zimy jaké 
bývaly... (fs)

ProsÌm z·jemce o stavbu RD 
na parcele b˝val˝ch d¯eva¯sk˝ch

z·vod˘, aby poslali û·dost 
o stavebnÌ parcelu na MÏ⁄.

DÏkuji Ederov·



MUZIK¡L KLEOPATRA
režie Filip Renč, hudba Michal David, divadlo Broadway ( prostor bývalého kina Sevastopol )

Sobota 22. 3. 2003, MěKZ Vyšší Brod pořádá zájezd na muzikálové představení Kleopatra.

Cena vstupenky 495,- Kč, doprava 350,- Kč

Odjezd: 11.00 z Vyššího Brodu (zastávka ČSAD - u kina )
Příjezd: cca 13.30 - Shopping park Zličín, Praha - individuální program

Odjezd: cca 16.30 - směr Václavské náměstí, Na Příkopech, divadlo Brodway
Začátek představení v  19.00 hod.

Předpokládaný odjezd z Prahy cca 22.00 hod.

Objednávky vstupenek: infocentrum - tel. 380 746 627,  náměstí 104, Vyšší Brod  382 73
Bližší informace: infocentrum: sl. Jankovcová, pí. Soňa Šerhaklová - tel. 380 746 831
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Z·pis do prvnÌch t¯Ìd Zä VyööÌ Brod
V pondělí 27. února 2003 proběhl v odpoledních hodinách
na zdejší ZŠ v 2. patře, zápis dětí do 1. tříd na nový školní
rok 2003/2004.

Děti ve svých budoucích třídách předvedly své znalosti 
výtvarné,recitační či pěvecké schopnosti.Odměnou za je-
jich velké úsilí a památkou na jejich první vstup do ZŠ 
byly dárky,které vytvořili jejich starší budoucí spolužáci,
a různé pohádkové omalovánky,které si vlastoručně vy-
braly.Přítomna tu byla i paní učitelka z MŠ,která rodičům
nabízela průpravné knihy určené právě pro děti předškol-
ního věku.

Zapsáno bylo 40 dětí,4 se nedostavily a 1 dítě bylo z dů-
vodu nemoci omluveno.Deseti dětem bylo buď na žádost
rodičů nebo na žádost školy doporučeno vyšetření 
v Pedagogicko-psychologické poradně v Českém Kru-
mlově, popř. u dětského lékaře ve Vyšším Brodě.

J. Trojáková

SDÃLENÕ
Státní rybářské lístky jsou vydávány v účtárně MěÚ pouze 
v úřední dny (Po, St)

E. Procházková
hospodářka MěÚ

Kosmetick˝ salÛn 
ÑU MedvÌdkaì

Po ñ P· 9.00 ñ 17.00
o vÌkendech a mimo pracovnÌ

dobu na objedn·vku

tel.: 380 746 898
mobil: 607 891 116
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I. B e r e   n a   v ě d o m í

1. Prezentaci firmy ARS - výstavba a
fin. RD 

2. Inf. Ing. Zálešáka o zákonu č.
216/2002 Sb. k ochraně státních
hranic

3. Žádost pí Čížkové a p. Rillichové o
snížení nájmu

4. Informace předsedkyně fin. výbo-
ru o tvorbě rozpočtu

5. Informace starostky o přípravě trž-
ního řádu a řádu tržnice o schůzce
se zájemci o stavbu RDo pokračo-
vání akce výstavba BJo přípravě
návštěvy Bad Leonfeldenuo nohej-

balovém turnaji O pohár města V.
Brodo situaci kolem plechových
garáží /naproti tržnici/

II. S c h v a l u j e 

1. Zřízení komise sociální: předsed-
kyně Marie Velflováčlenové: Jana
Havlišová, Hana Erhartová

2. Poplatky za pronájem tělocvičny
ZŠ o víkendech ve stejné výši jako
ve všední den.

III. Z a m í t á 

1. Žádost pí Čížkové a pí Rillichové 

o snížení nájmu za pozemek pod
prodejním stánkem na p. p. č. 259
o výměře 23 m2.

IV. U k l á d á

1. Panu tajemníkovi, aby projednal s
Ing. Neufussem předání financo-
vání reklamníchtabulí pí Mačkové.

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, konanÈho 21. 1. 2003

Rada Města Vyšší Brod

I. B e r e   n a   v ě d o m í 

1. Návrh rozpočtu na rok 2003 s
přednesenými návrhy na změny.

2. Zprávu hospodaření v městských
lesích p. Žufy

II. S c h v a l u j e

1. Plat ředitele ZŠ Vyšší Brod v sou-
ladu s nař. vl. ČR č. 251/92 Sb.

v platném znění.

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 28. 1. 2003

ZimnÌ nohejbalov˝ turnaj ve VyööÌm BrodÏ
Nohejbalisté NC Vyšší Brod uspořádali 25. ledna 2003 
v tělocvičně ZŠ v pořadí již čtvrtý ročník zimního turnaje
trojic, tentokrát konečně ve Vyšším Brodě. Nohejbalové
klání o Pohár Vyššího Brodu se zúčastnilo sedm mužstev,
která se mezi sebou utkala systémem každý s každým.
Z vítězství se nakonec radoval favorizovaný tým NC
Velešín, kterému pohár za 1. místo předala starostka měs-
ta pí. Ederová. Celek NC Vyšší Brod ve složení Luboš
Procházka, Petr Vávra a Franta Dibitanzl obsadil v koneč-
ném pořadí šesté místo.

Nohejbalisté rádi poděkovali všem sponzorům, jmenovitě
Městu Vyšší Brod, Pekárně V. B., fě Megacomp, podnika-
telům J. Grofkovi a D. Sochorovi, M.Hlavatému a malíři
Frantovi Táchovi, bez jejihž pomoci a přispění by se nento
povedený turnaj neuskutečnil. F.D. a Z.M.

Zveme na zased·nÌ MÏstskÈho zastupitelstva 
25. 2. 2003 od 18.00 hod. v zasedacÌ mÌstnosti MÏ⁄. 

HlavnÌm bodem programu je jedn·nÌ o rozpoËtu.
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Vážení spoluobčané,
upřímně mě těší váš zájem o vývěsní skříňky naší církve.
Materiály, které vyvěšujeme, jsou určeny vám všem.
Proto bych byla ráda, kdybyste je z  vývěsních skříněk
neodnášeli. Pokud o tyto materiály máte zájem, nebude
pro mne problém je pro vás opatřit.. Naposled z těchto
skříněk zmizela dvě řísla časopisu Ethos. Nedivím se, že
někdo neodolal a časopisy si nechal. Je v nich opravdu
hodnotné čtení. Za těch několik let, co tento časopis 
odebírám, jsem zajistila jeho předplatné několika dalším
zájemcům. Vychází 4x ročně, kromě  úvah o křesťanství
a pro křesťany v něm nacházím i články o přírodě, o ves-
míru, dvoustranu pro děti a v poslední době články 
o vztazích v rodině. Předplatné na rok  je 200,-- Kč  a ča-

sopis lze prodávat i ve stáncích nebo prodejně knih.
Pokud nemáte chuť za časopis platit,  mohu poprosit vy-
davatele o zaslání starších čísel na rozdávání. I u jiných
materiálů by nebyl problém zajistit je ve větším množství.
Každé úterý sbírám ve skladu pod kinem od 17 do 18 hodin
humanitární pomoc. Při této příležitosti nabízím něco
křesťanského na čtení. Není tedy nutné, abyste si mate-
riály odnášeli z vývěsních skříněk a ještě při tom rozbíje-
li sklo. riskujete tím nepříjemné poranění sebe i těcha,
kdo na chodníku budou muset obcházet střepy.

Děkuji za pochopení
Marie Faldynová

SMS Zpr·vy, internet a kopÌrov·nÌ

Mate¯sk· ökola
Rádi bychom vás tímto seznámily s činností naší mateřské
školy od začátku školního roku. V září byla vyhlášena vý-
tvarná soutěž pro MŠ v okrese Český Krumlov s názvem
"Mámo, táto, mám vás rád". Výsledkem této soutěže bylo 
1. místo Jiřího Račáka a 3. místo Dominiky Reichensdörfe-
rové v kategorii netradiční technika. Měsíc prosinec byl pro
nás nejpestřejší. Mezi děti přišel mikuláš s čertem a přine-
sli jim mikulášskou nadílku. Nechyběla ani vánoční besíd-
ka, kde si děti u vánočního stromečku zazpívaly koledy 

a rozbalily dárky, kterých díky sponzorům - manželům
Vodrážkovým a paní  Daně Pechové bylo mnohem více.
Tímto jim mnohokrát děkujeme. Nejstarší děti pozvaly své
rodiče na vánoční posezení, kde všichni společně strávili
příjemný předvánoční večer, plný vánočních koled, básní 
a tance. Poprvé nás také čekala školní akademie. Ještě
jednou děkujeme našim sponzorům a vše nejlepší v tomto
novém roce vám přeje kolektiv MŠ.

MěKZ Vyšší Brod má pro Vás program lepší informovanosti
z kultury, sportu a informace města Vyššího Brodu pro-
střednictvím SMS zpráv přímo do vašich telefonů.

Každý kdo by měl o tuto službu zájem může navštívit

MěKZ, kde mu budou sděleny podrobnosti, případně hned
sepsána smlouva o poskytování těchto služeb.

Dále ještě upozorňujeme na možnost využití internetu 
a kopírování pro veřejnost v infocentru.

InformaËnÌ let·k
Informační centrum Vyšší Brod připravuje na letošní turis-
tickou sezonu leták, ve kterém bude turistům nabídnut pře-
hled ubytování, restaurací ,obchodů a služeb v našem
městě. Aby byly doplněny veškeré možné informace pro-
sím touto cestou provozovatele služeb, kteří mají zájem být
zařazeni do letáku, aby kontaktovali Infocentrum Vyšší
Brod. Do 22. 2. 2003.
Toto sdělení se netýká provozovatelů služeb, kteří už kon-
takt mají zajištěn.
V letáku bude uveden název firmy, adresa, telefon, fax, 
e-mail, webové stránky.

Provozní doba v infocentru:
Ne - Po: Zavřeno
Út -  So: 7.30 - 12. 00 - 12.30 - 16.00 hod.
Tel: 380 746 627

e-mail: www.infocentrum@vyssibrod.cz
Za spolupráci děkuje Lucie Jankovcová 
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NON STOP  NON STOP  NON STOP  NON STOP  NON STOP

NON STOP  NON STOP  NON STOP  NON STOP  NON STOP

Club
JAMESON

Studánky

Nabízíme: 
− non stop provoz
− příjemné prostředí (\krb)
− sportovní přenosy (NHL, Premierre 
  Legue atd.)
− stolní fotbálek
− kulečník
− šipky
− hrací automaty
− alkohol party ( cca 1 za 14 dní )
− od 1. 2. 2003 každou druhou sobotu 

Jam session, hodně dobrých muzikantů 
a spoustu dalších vychytávek.
Moc se na Vás těšíme

VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ

Pokud si zavoláte "taxi Hudeček" 
pro 4 osoby, cestu hradí bar. 
Jinak 50 Kč při jakémkoliv počtu.
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ÑBL¡ZNIV…ì 
MASOPUSTNÕ DNY 
Nejveselejší doba celého roku, masopust,
začíná šestého ledna a končí Popeleční
středou, šestou středou před pohyblivými
Velikonoci. Jak probíhal ve Vyšším Brodě
na počátku dvacátého století ? Na Tři krá-
le 6. ledna, kdy vyšebrodský farář Felix
Dick v kostele posvětil křídu, vodu a sůl
"chodíval duchovní s ministranty a kostel-
níkem, učitelé se žáky chodili vykropovat,
vykuřovat za zpěvu modliteb příbytky o-
sadníků a psát začáteční písmena na dve-
ře." Vyšebrodský kantor Adolf Tietz na
horní futra světnice psával křídou "C + M
+ B" a příslušný letopočet. Většina měšťa-
nů i sedláků obdarovávala faráře, kantora
a jejich doprovod výslužkou. "C + M + B"
dnes chápeme jako jména tří králů.
Kašpar, Melichar a Bartazal. Tehdy však
znamenalo "Cristis mansionen benedi-
cat,"což ve volném překladu znamená
Kristus ať požehná příbytek. Před zavede-
ním juliánského kalendáře 6. ledna začí-
nal nový rok. Svěcenou vodou z kostela
se vykropovaly místnosti, aby stavení bylo
uchráněné od všeho zlého. Po roce 1910
začali místo faráře a kantora chodit po
Vyšším Brodě pouze chlapci převlečení
za tři krále a zpívali koledy. Mívali plátěné
bílé košile a na hlavě papírové koruny.
Také "C" se změnilo v "K." Objevil jsem i
větu "při tom rozdávali lístky," z nichž dva
druhy zde otiskuji.

Na Hromnice, tedy druhého února, se v
kostele světily svíčky, zvané hromničky,
které se rozvěcovaly při bouřce, aby Bůh
ochránil stavení před bleskem. Hromničky
se také zapalovaly, když někdo umíral 
a v adventní době. Na Hromnice bylo přís-
ně zakázáno šít, protože lidé ve Vyšším
Brodě věřili, že jehla přitahuje blesk.
Šestého února býval svátek svaté Doroty.
Toho dne chodíval po Vyšším Brodě vždy
dům od domu průvod, v jehož čele byly
čtyři hlavní osoby: král, biřic, kat a
Dorotka. Když průvod vešel do světnice
sehrál zde krátké představení, které lidem
připomínalo pevnost víry i utrpení prvních
křesťanů. Hru uměl skoro každý nazpa-
měť, ale zvláště děti na ní vždy nedočka-
vě čekaly. Dvacátého čtvrtého února je
svátek svatého Matěje, který se považo-
val za začátek konce zimy. Toho dne se
věštil zdar žní, možný sňatek i smrt ve
stavení. Svatý Matěj je patronem úrody a
ovoce. Za jeho pomoc prosil hospodář i
děti, které musely jít do sadu bosy. Tam se
všichni společně modlili a třásli stromem v
sadu. Ve čtvrtek před masopustní nedělí
bylo k obědu "vepřo, knedlo, zelo" a k to-
mu nejméně tuplák, tedy litr piva z kláš-
terního nebo městského pivovaru.

Nejveseleji však o masopustu bývalo na
"bláznivé dny," které začínaly o poslední
masopustní neděli. Téměř v každém vyše-
brodském domě se předtím zabíjel dobře
vykrmený vepř a hospodyně vybíraly z
truhem uschované zásoby. Typickým peči-
vem ve Vyšším Brodě bývaly o masopus-
tu podlouhlé plné šišky a nadívané kulaté
koblihy. K jídlu se peklo maso a nakupo-
valo se ve velkém nejen pivo, ale i kořal-
ka. Vyšebrodský farář proti bláznivým
dnům horlil "pro obžerství, chlast a smil-
stvo nesmírné." Před oněmi bláznivými
dny předem určení "koledníci" velice peč-
livě připravovaly obleky i masky.

V pondělí před Popeleční středou se sešly
maškary již ráno ve vyšebrodské hospodě
"Primátor" v horní části náměstí, kde je již
čekala muzika. Zde se připravovaly jedno-
tlivé maškary. Strakoši byli ovázáni a ově-
šeni pruhy barevného papíru, nesměl chy-
bět medvědář s medvědem, bába s dítě-
tem v nůši, Turek, smrt, kobyla a kolo-
mazník. Nedílnou součástí maškarního
průvodfu byl i "čuchna" Počet koledníků
musel být vždy lichý, nejméně jedenáct.
Jeden z koledníků dělal hejtmana, pak
tam byli šavloví tanečníci a nikdy nesměl
chybět šašek s dlouhou špičatou čepicí.
Jeho výbavou byl cep ze žitné slámy, kte-
rým vyplácel děti, které doprovázely maš-
karní průvod dům od domu. Jeho výpras-
ku se nevyhnuly ani mladá děvčata. Další
postava se jmenovala "moučná bába." Na
rozdíl od šaška byl tento mladík převlečen
za ženskou. Na hlavě měla kulatý nízký
klobouk, ozdobený kohoutím pérem.
Nezbytnou výstrojí byl velký proutěný koš
s víkem, kam se ukládaly sypké kolední
dary: mouka, zrní, mák a vajíčka. Často se
vajíčka rozbila a v koši pak bývala kaše.
Jeden z koledníků nesl špičatou halapart-
nu, na kterou se napichovaly uzeniny a
špek. Mezi koledníky nikdy nemohla chy-
bět muzika.

Koledníci museli předem požádat vyše-
brodského starostu o povolení k "hauzíro-
vání". Na počátku 20. století se ve Vyšším
Brodě starostové často střídali, a tak od
roku 1901 do začátku  prvé světové války
byli čtyři: Lorenz Watzkarsch, Eduard
Heller, Leopold Lichtenauer a Wenzl
Schimanko. Naproti tomu hejtman koled-
níků v té době byl jediný. Franz Fürlinger,
který padl 12. listopadu 1914 na srbské
frontě. Hejtman Fühlinger se vždy staro-
stovi zaručil za svou bláznivou partu s vy-
jímkou šaška a bláznivé báby, že budou
"švertance konat důstojně, jak o masopu-
stu je zvykem." 
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Pak chodili koledníci dům od domu.
Začínali od hotelu Primátor k Panskému
domu, obešli Písky, roztroušené domy na
pravém břehu Vltavy až k městskému pi-
vovaru a po straně fary k hotelu Šumava
a končili U Primátora. Na levý břeh Vltavy
nesměli, to patřilo koledníkům z Hrud-
kova. U každého domu nejdříve zahráli
muzikanti a byl zatančen "švertanc", tedy
šavlový tanec s hospodyní a se všemi
děvčaty z domu. Potom hospodyně poda-
rovala maškary uzeným, koblihami a vej-
ci. Při tom všem mumraji "čuchna" nebo
šašek prolezl dům a vytahovali pečivo,
šunku a jitrnice, které "vyčuchali." Teprve
potom se vydal maškarní průvod k další-
mu domu a vše se opakovalo až do veče-
ra, než maškary obešly všechna vyše-
brodská stavení. A těch bylo v té době ve
Vyšším Brodě více než sto dvacet. Vše co
bylo vykoledováno bylo společné, jen kob-
lih si mohla maškara během dne vzít kolik
snědla.

Jak jsem již uvedl, maškarní průvod se
večer vrátil do hospody Primátor. Zde se
všechny dary dražily a z takto získaných
peněz byla vystrojena společná maso-
pustní hostina. Výtěžek z dražby byl pře-
devším určen na kořalku. Po maškarním
průvodu sundali v hospodě chasníci mas-
ky a brzo přicházela i děvčata. Bylo pravi-
dlem, že poslední muziku o masopustu
nemohlo žádné vyšebrodské děvče vyne-
chat. U vchodu k Primátorovi byl dřevěný
talíř, v něm zapíchnuta vidlička ověnčená
červenou pentlí. Každý koledník měl pro
své děvče připravenu skleničku sladké ko-
řalky. Každá "jeho dívka" se napila a na
talíř položila po zlatníku. Dokonce i ty nej-
chudší, "aby se nazahodily." Tanečník pak
dívku provedl v kole. Vdané ženy musely
zaplatit také.Ty však při tanci vzaly svému
manželovi klobouk a nedaly mu ho dříve,
dokud jim nepřinesl od šenkýře "nějakou
dobrou kořalku." Uprostřed tance moučná
bába spustila pokřik: "Mezi námi je zloděj!
Honzovi se zratil řemen od kalkhot !"
Popadl se jeden mládenec, který se polo-
žil na lavici a začal soud. Soudci jej od-
soudili k deseti ranám slaměným cepem.
Většinou se přihlásilo děvče, kterému na
tom chlapci záleželo a vykoupilo ho.

Při masopustní muzice tancovaly i ty sta-
ré babky, které jinak vysedávaly u kamen.
I pro ně to byla největší muzika v roce.
Také druhý den, na masopustní úterý, by-
la muzika. Hned po obědě se chasa dala
do tance, i když měli v nohách celou pro-
tancovanou noc. Patřilo k dobrým mra-
vům, že si děvčata nikdy nestěžovaly že
je bolí nohy, a také platilo, že pořádný
mládenec má vydržet tancovat v jednom
kuse tři dny a tři noci. Děvčata dávaly
svým hochům "na cvočky" za to, že s nimi
tancovali celý rok a aby s nimi tancovali i
celý rok příští.

Zmínka, že mladí i staří o masopustě "rá-
di k konopiem podvorávají," znamená, že
lidé v ten čas tančíce, "rádi vyskakují pro
vyšší vzrůst lnu." Jan Soukup uvádí, že
skok v masopustním tanci znamená: "jak
vysoko hospodář vyskočí, tak vysoko mu
len vyroste." Před půlnocí na masopustní
úterý se přímo v hospodě u Primátora stí-
nal kohout. Přinesli ho do hospody, kde
přečetli ortel smrti i kohoutovu poslední
vůli, ve které se pamatovalo na významné
osoby Vyššího Brodu. Přesně o půlnoci
"kat" se zavázanýma očima sťal kohouto-
vi hlavu. A tak masopust slavně dokonal.
Po bujarém masopustu začal půst, který
trval čtyřicet dní... František Schusser

POé¡RY VE VYääÕM BRODÃ
DO KONCE 18. STOLETÕ
Prvý písemně doložený požár ve Vyšším
Brodě je z 24. května 1422 v rožmberské
Popravčí knize, kdy husité zapálili vyše-
brodský klášter i město. Na mukách o tom
vypovídal Pecha z Tisovky. Další požáry v
klášteře jsou zaznamenány v letech 1466
a 1536. Další velký požár ve Vyšším
Brodě byl 9. dubna 1569. Shodou okol-
ností to byl Velký pátek. Oheň vypukl ve
stáji jezdeckých koní. Během dvou hodin
vyhořelo do základů celkem 52 domů,
mezi nimi celá prostřední řada. Při požáru
se udusil Sebastian Oxiander a byl nale-
zen mrtvý ve sklepě svého domu v pro-
střední řadě. O svatodušních svátcích
zemřel stejným způsobem Gily Massauer
následkem popálenin. Z prostřední řady
byla obnovena pouze radnice.

Devátého června 1624 o půlnoci vypukl ve
Vyšším Brodě požár. Oheň založila setnina
bavorského rytmistra Hermana Wipparta,
která byla ve Vyšším Brodě již od 7. ledna
1624. Vyšebrodský opat Gangolph
Scheidinger píše ve svém obžalovacím spi-
se bavorskému zemskému soudci mimo ji-
né: " Herman Wippert svým kaprálům po-
roučel zapalovati domy když by nechtěli
sedláci plnit dodávky pro vojska. Tomu ne-
bylo dosti takže 9. června 1624 zapálil o
půlnoci městys Vyšší Brod, vsedli na koně
a namířenými pistolemi ubohé lidi, kteří
chtěli hasit je odháněli a křičeli: Musí se za-
pálit z jiné strany a nechat k čertu vyhořet,
vojáci ucpali vodovod zbraněmi a hlínou.
Tak lehlo popelem 17 usedlostí se vším uv-
nitř co bylo potřebné a škody vznikly za 9
až 10 tisíc zlatých." Wippern byl na rozkaz
císaře zatčen. Roku 1638 uhodil do kláš-
terního statku blesk a zapálil jej. Další po-
žár byl ve Vyšším Brodě 1. ledna 1649, kdy
shořelo stodoly a stáje Baltazara Haidera a
dům Richarda Steurera. Pátého července
1665 zapálil blesk dům Georga Irsiglera v
Horním Přísahově.

Ve vyšebrodském klášteře bylo dalších
pět požárů. Největší z nich byly 17. červ-
na 1690 a 10. června 1709. Požár v roce

1690 vypukl v půl jedenácté dopoledne na
střeše v konventu vedle kuchyňského ko-
mínu. Městská německá kronika tvrdí, že
"téměř celý klášter s kostelem lehl pope-
lem." Naproti tomu Kaidlova klášterní kro-
nika říká, že "Shořely vcelku jen střechy.
Nová výstavba zničené klášterní budovy
stála 2.243 zlatých." Dominik Kaidl píše o
požáru v roce 1709: "Mezi desátou a jede-
náctou hodinou dopoledne vznikl nad sta-
rou ložnicí strašný požár, který následkem
velkého tepla a nedostatkem vhodných ha-
sicích přístrojů se rychle rozšířil během čtyř
hodin na celý klášter, takže skoro lehl po-
pelem. Kostel, nová a stará věž včetně ho-
din, všech zvonů, pivovar, mlýn, kovárna 
a sila na obilí byly obětí plamenů.Výlohy na
obnovení stály celkem 31.518 zlatých." Po
požáru 1709 ulil Silvius Cruse v Linci čtyři
nové zvony. Co hořelo 26. srpna 1685 za-
tím nevím, 6. října 1722 hořela sušárna 
v klášterním pivovaru a dopoledne 7. čer-
vence 1758 vyhořel klášterní mlýn.

V době, kdy bylo hlavním stavebním ma-
teriálem dřevo, stačila ke vzniku požáru
neopatrnost při zacházení se světlem, 
v té době v podstatě otevřeným ohněm,
jiskra z ohniště nebo blesk. První snahy
formulovat protipožární řády byly neumě-
lé a obecné. Ve druhé polovině 16. století
vydávají Rožmberkové "Artikulové rychtá-
řům a poddaným na panstvích rožmber-
ských," ve kterých je jeden z paragrafů
věnován protipožární ochraně. Radní zde
měli pravidelně čtvrtletně kontrolovat stav
komínů a ohnišť a "pokud by u koho oheň
pro neopatrnost vyšel, ten upadne v tre-
stání a v pokutu deset kop míšenských." 
V roce 1604 vyšlo nařízení, aby měšťané
si pořizovali všechna stavení, zvláště pak
komíny a pece, z kamene a hlíny."

Na svatou Barboru roku 1608 vydal vyše-
brodský opat Paulus Fahrenschon "Arti-
kule a řády městečka Vyšší Brod". Mají
celkem 63 paragrafů a paragrafy číslo 11,
12, 13 a 14 se týkají protipožární ochrany.
Mimo jiné se v nich říká: "Jestliže vypukl
požár z něčí viny, propadá viník jednou
kopou, jestliže se však oheň dostane na
střechu, propadá pěti kopami společné
obci. Když by ale oheň přeskočil na sou-
seda, propadá viník vrchnosti tělem i ma-
jetkem." Dále je zde přísný zákaz pod po-
kutou svítit v noci loučí nebo víchem, což
kontroluje ponocný.V českokrumlovském
okresním archivu je i instrukce z druhé
poloviny 17. století, podle níž mají konše-
lé "vždy na jaře, když sejde sníh, důklad-
ně ohledat stav střech a komínů" měšťan-
ských domů. Komíny měly být potom kon-
trolovány každých šest týdnů. Půdy všech
hospodářských budov musely být v létě 
opatřeny nádobami s vodou, která se mě-
la často dolévat.

František Schusser
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P Ř I J M E M E

Optika Python
přijme pracovníka ( muže - ženu )
do provozovny optiky Vyšší Brod.

Požadované vzdělání 
- středoškolské s maturitou

(přednost má obor zdravotnictví)

Přihlásit se můžete osobně 
na Městském úřadě Vyšší Brod,

na ředitelství firmy
telefonicky - faxem č. 386 322 338

P R A C O V N Í K A

CESTOVNÍ AGENTURA

ZÁJEZDY S CK PRIVE TOUR A RELAX ROURS
DO TUZEMSKA, SLOVENSKA, CHORVATSKA,

ITÁLIE, FRANCIE, ŠPANĚLSKA

VÝHODNÉ SLEVY:
* za včasný nákup DO 31. 3. 2003 !

* pro seniory
* novomanžele
* stálé klienty

BLIŽŠÍ INFORMACE PO 16. HODINĚ.
Telefon: 380 746 737Mobil: 607 907 917

Radka Francová, 5. května 320
Vyšší Brod

NABÍZÍ DOVOLENOU PRO KAŽDÉHO!



V únoru,když jdou děti ze školy, jsou-li pro to 
příznivé podmínky, si zpříjemňují cestu jednou 
hrou, jejíchž název po vás chceme v tajence.

1. Samec od slepice
2. Horní tyč u fotbalové branky
3. Vyznavatel muslimské víry
4. Šlechtický titul
5. Bicykl
6. Důležitá část počítače
7. Fenomén Velké Británie (-----Potter)
8. Hra s míčem (fotbal)
9. Jméno bývalého prezidenta Havla

Matematická rubrika:
1 vejce vaříme 10 minut.Jak dlouho vaříme 2 vejce?

V koutě je 10 myší. V tu ránu mezi ně vběhne hladový kocour. Po náročném lovu přece jednu myš chytí a sežere jí.
Kolik nám zbyde v koutě myší?

VYäEBRODSK› ZPRAVODAJ
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Rubrika ökoly

(Řešení:Správně je 10 minut.Kdo odpověděl 20 minut,ať se vratí do školky:obor logického počítání)

(Řešení:Ani jedna, všechny se rozutečou, přece nebudou čekat, až se kocour vrátí.)

Ptáček
Pavla Šilhavá 

Sedí ptáček na kapradí,
sluníčko mu tváře hladí,
ptáček zpívá ostošest,
vždyť je milý celý svět.

Prošla kolem liška,
se jménem Eliška,
řekla tomu ptáčkovi:
"Proč sedíš na kapradí?

Vždyť máš sedět na stromě,
opěvovat jabloně!”
"Mně se tady líbí,
pozoruji hřiby!"



Jako každý rok i tentokrát se sedmé třídy Základní školy
Vyšší Brod zúčastnily lyžařského kurzu. Díky příznivým
sněhovým podmínkám se začalo už 13. ledna, ač jindy bý-
vá lyžařský výcvik až v únoru. První den se konalo roztří-
dění do skupin. Pak už se začalo s výcvikem. S méně či ví-
ce pády byli třetího dne všichni schopni vyjet na vleku 
a sjet kopec dolů. Byli i tací,co na lyžích snad nikdy nestá-
li,ale všichni jsme se naučili základní prvky jako zatáčení,
sjíždění "pluhem" a samozřejmě zabrzdění.

Vlek byl větší problém,ale zvládli jsme i to. Na slalom se už
bohužel nedostalo. Po třech dnech totiž přišla obleva a ji-
nak pětidenní "lyžák" skončil. Všichni jsme si užili spoustu
legrace a upevnili dlouholetá přátelství. Nikomu se naštěs-
tí nic vážného nestalo. Moc děkujeme paní učitelce Blance
Mikulové a panu učiteli Romanovi Markovi, kteří nás vý-
cvikem provázeli a dbali na naši bezpečnost. Také děkuje-

me za bezplatné využívání vleku a zapůjčení lyžařského
vybavení. Za žáky sedmých tříd Pavla Šilhavá

VYäEBRODSK› ZPRAVODAJ
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Hur· na lyû·k

Pátek 7.2. 2003, 20:00 hod.
Mr. Deeds – Náhodný Milionář

Longfellow Deeds (Adam Sandler)
je příjemný a mladý člověk, který

vede prostý, ale šťastný život 
v malé vesničce v New Hampshire.
Populární majitel podniku Deeds´
Pizza, jediné pizzerie v širokém 
okolí, baví zákazníky recitací své 
netradiční, avšak velmi zabavné 

poezie, díky čemuž se stal
Celebritou. Poklidný život v tomto

malém podniku však naruší příjezd
Chucka Cedara a jeho přítele

Andersona, kteří Deedsovi oznámí,
že mu dávno zapomenutý

příbuzný odkázal 40 miliard dolarů.
USA, české titulky, komedie, 
mládeži přístupný, 97 minut, 

premiéra 31. 10. 2002 

Pátek 14. 2. 2003, 20:00 hod.
Holky to chtěj taky

Tři nejlepší kamaratky Ingen, Victoria
a lena jsou sice sexy a navíc chytré,
ale snad díky Amorově škodolibosti
jsou právě jejich milostné zážitky 
naplněny spíše než spalujcí vášní 
veselými historkami s předčasnou
pointou. Ne, že by nápadníků bylo
málo, ale umění milovat v středo-
školských osnovách nenajdete.

Německo,české titulky, komedie, 
90 minut, nevhodný do 12 let, 

premiéra 3. 10. 2002

Pátek 21. 2. 2002, 20:00
Před svadbou ne!

Angela Nardio právě řekla před 
oltářem své ano sukničkářskému

majiteli autoopravny Deanu
Cumannovi. Svatební noc se její 

vinou moc nevyvede a proto pouchý
sedmnáct hodin po obřadu novomn-
želka přistihne Deana s jeho sekre-
tářkou Wendy. Rozvod stojí Deana
spoustu peněz a nový vůz. Netuší,
že se stal obětí podvodnic, které se

živí sváděním a ruinováním 
bohatých mužů.

USA, české titulky, komedie 
přístupný, 123 minut, 
premiéra 17. 10. 2002

Pátek 28. 2. 2003, 17:30
Fimfárum Jana Wericha

Celovečerní loutkový film na motivy
legendárních pochádek pro malé i

velké, s autentickým
hlasem jana Wericha.

ČR, loutková pohádka, mladeži 
přístupný, 98 minut, 

premiéra 28. 11. 2002

Program kino ñ ˙nor 2003
KINO VYŠŠÍ BROD, Městské kulturní zařízení MěÚ, Míru 250, 382 73  Vyšší  Brod, 380 746 343

OZN¡MENÕ
Alena Peterkov· oznamuje, 

ûe znovu otevÌr· sv˘j obch˘dek s vÏcmi indick˝mi, ratanem, keramikou atd. 
v budovÏ vedle R plus R v p¯ÌzemÌ (b˝val· LäU).

Od 10. 2. 2003 v·s opÏt oËek·v·me!!!
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Budapešťská
klobása 1 kg

Trvanlivá
smetana 250 ml
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Využití bytelného oplocení části velkoplošného odchytového za-
řízení pro černou zvěř na Horním Přísahově u Horních Lachovic
a spásání divočáky nevyužité travní biomasy, to jsou hlavní 
důvody, které vedly uživatele tohoto zařízení, společnost Agrowald
s.r.o., Rožmberk n/Vlt., k myšlence umístit sem tato vzácná 
zvířata.

Původní záměr, chov zubra (evropského bizona), který patří me-
zi původní zvěř střední Evropy, nevyšel pro nedostatek pro chov-
ného materiálu v ČR (import z Polska není z veterinárních důvo-
dů možný). Proto bylo využito zvíře u nás dostupnější a byl do-
vezen bizon americký.

První dva jedinci byli dovezeni v létě 2002 ze ZOO Brno (kráva a
půlroční býček). Matka však po čtyřech dnech na následky akut-
ní aspirační pneumonie (následek imobilizace v ZOO) uhynula, a
tak byly k osiřelému bizonkovi dovezeny další dvě bizoní jalovič-
ky z kvalitního belgického chovu z okresu Jindřichův Hradec.

Na jaře by měl posílit stádo ještě další kus ze ZOO (náhradní 
plnění v rámci reklamace). Dalším cílem je pak postupné rozši-
řování stáda přirozenou plemenitbou.

Bizon americký je mohutný býložravý turovitý přežvýkavec po-
cházející ze severoamerických prérií. Je nenáročný, spokojí se 
s pastvou; v zimě pak se senem, na přilepšenou dostávají drce-
ný oves.

Cílem chovu tohoto zvířete v našich podmínkách je zvýšení tu-
ristické atraktivity regionu, do budoucna pak produkce chovného
materiálu a vysoce ceněné, chutné zvěřiny.

Ing. Roman Urbanec 
Agrowald s.r.o.

Bizoni v LachovicÌch

Teplota Max. Min. Min. 5 cm  Srážky  Sluneční  Sníh"
7 14 21     průměr T Den T Den T Den mm svit hod. dnů"

leden -2,5 2,3 -2,5 -1,3 14,4 29 -22,1 4 -24,3 4 23,3 61,2 28
únor 0,8 6,6 1,9 2,8 17,5 3 -10,1 22 -11,7 22 119,5 65 3
březen -0,8 9,5 1,3 2,8 20,3 6 -7,4 11 -8,8 11 92,2 163,2 6
duben 3,4 11,6 5 6,2 19,4 26 -7,5 6 -9,9 7 28,8 138,8
květen 10,7 19,3 11,6 13,3 27,2 17 0,1 1 -2,5 1 35,2 187,5
červen 14,5 22,9 14,2 16,5 32,8 20 0,6 3 -0,6 30 98,9 247,4
červenec 14,8 22,5 15,3 17 31,6 9 4,9 5 2,1 5 69,5 189,8
srpen 13,6 22,3 14,6 16,3 27,8 19 9,1 21 6,4 21 390,8 163,2
září 7,6 15,9 8,5 10,1 26,2 9 -1,1 30 -3,1 30 52,1 127,1
říjen 4,5 10,7 5,3 6,5 21,3 16 -2 9 -5 9 108,6 72,2 1
listopad 2 6,7 2,8 3,6 18,3 16 -6,9 7 -9,4 7 69 32,9 1
prosinec -1,9 0,5 -2 -1,4 9,9 30 -13,3 10 -16,6 10 49,2 27 12

součet 66,7 150,8 76 92,4 1137,1 1475,3 51
průměr 5,56 12,57 6,33 7,7

Roční průměrná teplota 7,70°C rozdíl proti roku 2001 +1,14°C

Absol. T v roce 2002, maxim. T 32,8°C 20.6., minim. T -22,1°C 4.1.
Nejteplejší měsíc červenec 17,0°C, nejstudenější měsíc prosinec -1,4°C, nejvíce srážek srpen 390,8 mm,
nejdelší sluneční svit květen 247,4 hod. Počet dní se sněhovou pokrývkou 51

Absolutní T 1955 - 2002
maxim. T 35,7 °C 6.7.1957
minim. T -34,0 °C 10.2.1956

P¯ehled poËasÌ za rok 2002 a porovn·nÌ s p¯edch·zejÌcÌmi lety na z·kladnÌ stanici VyööÌ Brod.
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ÁMĚSTÍ 3 YŠŠÍ BROD

cena akční cena původní
Dobrá voda perlivá, neperlivá 8,90 11,90
Pivo Staropramen výčepní 7,90 9,80
SPAR rum 37,5%, 0,5 l 79,– 89,–
Cukr krupice 1 kg 16,90 18,90
Domácí sádlo škvařené 7,90 13,90
Lučina kelímek 12,90 15,90
Eidam salámový 30% 104,– 155,–
Ferda jogurt – jahoda, broskev 5,90 7,90
Vídeňské párky Krahulčí 89,– 125,–
Slovenský točený Krahulčí 44,– 71,–
Vysočina Krahulčí 103,– 141,–
Česneková klobása Vimperk 69,– 91,–
Lahůdková paštika Hamé 12,90 17,90
SPAR těstoviny bezvaječné 4 druhy 8,90 10,90
SPAR capuccino 2 druhy 18,90 20,90
SPAR nanukový dort vanilka, čokoláda 14,90 16,90

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

Jar 1 l lesní plody, jablko 35,90 69,80
Pe-po pevný podpalovač 360 g 21,90 23,90
Glacidet 1 l 25,90 29,90
Merkur 6 kg 299,– 346,–
Lybar 150 ml 43,90 51,90
Het klasik 18 kg 309,– 375,–


