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V rámci posílení přeshraniční spolupráce se v pátek 7. února 2003 usku-
tečnila oficiální návštěva zástupců Vyššího Brodu v hornorakouském Bad
Leonfeldenu, jen "kousek" za hranicemi, na druhé straně hraničního pře-
chodu Studánky." Iniciativa vzešla od starosty Bad Leonfeldenu Alfreda
Hartla. Oficiální pozvání nám zaslal již v prosinci. Museli jsme jen sladit
termín. Pozvání bylo adresováno pro zastupitele města, pracovníky měst-
ského úřadu a významné občany," řekla starostka Marie Ederová. Celé
setkání připravil a organizačně zajišťoval konzuland Werner Lehner.

V Bad Leondelfenu nás v jejich radniční vinárně přivítal starosta Alfered
Hartl a členové městské rady společným přípitkem a potom již následoval
velmi zajímavý program. Prohlédli jsme si školní muzeum a farní centrum,
které se proměnilo v kulturní dům, jehož místnosti využívají všechny spol-
ky, zejména mládež. Mimořádným zážitkem byla návštěva vodárny pro Bad
Leonfelden, která byla dána do provozu na počátku 21. století.Přírodním
způsobem upravená voda dosahuje kvality minerálních vod. Vodárna snů.
Pěkná byla i prohlídka lázní. Jejich historie je stará zatím jen čtyřicet let.
Kapacita lázní je 25 tisíc přenocování za rok. O každéhonávštěvníka je vý-
borně postaráno. Seznámili jsme se i se sítí škol a sportovního zařízení.
Nemalou zásluhu na úspěchu celého setkání měl pan Jiří Franc, který svě-
domitě a nepřetržitě překládal z češtiny do němčiny a obráceně.

SETK¡NÕ VYääÕ BROD
ñ BAD LEONFELDEN

DÏtsk˝ maökarnÌ karneval
30. 3. 2003 od 14.00 hod.

v s·le are·lu lÈËebny
Hrudkov

foto Strauss

DIVADLO POD ČEPICÍ,
uvádí dětská divadelní představení

ve středu 12. 3. 2003
v prostorách kina

O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI ANEB
JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI

8.15 – 9.30 hod.
Pro MŠ a žáky 1. – 3. tříd

POHÁDKY Z FIMFÁRA
10.30 – 11.30 hod.

Pro diváky 4. – 9. tříd
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Celý pobyt v Bad Leonfeldenu byl završen v městském
"Haus am Ring," kde město Vyšší Brod obdrželo prapor
Evropské unie. "Návštěva v Bad Leonfeldenu byla úspěš-
ná. Vše proběhlo v neformální přátelské atmosfeře.
Předběžně jsme se dohodli na budoucí spolupráci, zejmé-
na v kulturní a společenské oblasti a při sportovních 
akcích. Se starostou Alfredem Hartlem jsem si smluvila 
termín pracovní schůzky, na které budeme jednat o kon-
krétních společných krocích. Zástupci rakouského města
budou zváni na významné akce, které pořádáme v průbě-
hu roku. Jedná se například o Bartolomějskou pouť,
Holinkiádu nebo fotbalový turnaj devátých tříd. Chtěli 
bychom rozvíjet sousedské vztahy, které mají již pevné 
kořeny. Například hasiči obou měst spolu úzce spolupracují 
řadu let," zhodnotila návštěvu starostka Vyššího Brodu
Marie Ederová.

(foto K. Troják, text F. Schusser)

Zdar IcÌci!
To je pozdrav mezi členy nově vzniké skupiny adrenalino-
vých sportovců, která se z části přetransformovala z VSH
(volné sdružení horolezců) a z části utvořila z nových čle-
nů různého sportovního zaměření. VSH bohužel tímto pře-
rodem zaniklo, ale není proč zoufat. Parta všehoschop-
ných bláznů bude působit pod novým názvem:
"Vyšebrodský Icík adrenalin team." Rozšíří se také pole
sportovní působnosti. K činnostem spojených s horami při-

budou ještě např. vodní sporty jako rafting, canyoning, 
potápění, pak zimní sporty, ve kterých je alespoň špetka
adrenalinu, a nebude chybět ani vzduch zastoupený 
paraglidingem nebo sky-divingem. Icíci se zrekrutovali dne
16. 12. 2002 v Rakousku na Ober Tauernu na zahájení
zimní lyžařské sezóny. O našich činnostech si vás dovolí-
me průběžně informovat.

(rb)

FIRMA R plus R s. r. o. 
p¯ijme prodavaËe (prodavaËku)

N·stup moûn˝ ihned.
informace v prodejnÏ R plus R market 
nebo mob.: 602 132 881, 602 132 880 

V·ûenÌ obËanÈ
⁄ter˝ 18. b¯ezna v 18.00 hod 

na ve¯ejnÈm zased·nÌ zastupitelstva 
budou zastupitelÈ mÏsta rozhodovat 

o tom, zda p¯ivedeme do V. Brodu plyn.
P¯ijÔte vyj·d¯it sv˘j n·zor 

na tuto problematiku.
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»ESK¡ MÕLE, MAPA
A KRUéÕTKO
Krajánek má za sebou prv-
ních sto zpráv, tahle má pořa-
dové číslo 101. Přemýšlel
jsem, jak své zprávy uváděné
pod zkratkou (fs) dělat dál.
Nápad přišel, když jsem si 
ověřil, že česká míle, kterou
zavedl Přemysl Otakar II.,

měřila 7.530 metrů a konečná podoba se zrodila při zpá-
teční cestě z Bad Leonfeldenu. Doma jsem si vzal turistic-
kou mapu v měřítku 1:75.000, zapíchl špičku kružítka do vy-
šebrodského náměstí, s poloměrem deset centimetrů jsem
opsal kružnici a tím vymezil "území Krajánka." Do vepsané
kružnice se vešel nejen dosavadní Malšín a Rožmberk s 
osadami Vyššího Brodu, ale navíc i obce Lipno a Loučovice.
Dole na jihu má česká míle překračuje česko-rakouskou
hranici. Nově jsou zde i dvě "tisícovky." Jedna je naše
Hvězda a na rakouské straně hora Sternstein. Vím, že se
dopouštím nepřesnosti, chybí mi na poloměru kružnice tři-
cet metrů, ale věřte, že oněch 40 kroků ve skutečnosti při-
dám. Že se občas vydám i za hranice Krajánka snad ne-
musím zdůrazňovat. František Schusser, pro dalších 99
zpráv opě.t (fs)

MUZEUM äKOLY 
Každý z nás chodil dříve nebo později do školy. Nikdo z nás
však nepamatuje, jak vypadala škola a povinná školní do-
cházka od poloviny 19. století. V Bad Leonfeldenu taková
škola muzeum existuje. Do jediné třídy sem chodilo až 113
dětí a to ještě mnozí statkáři své děti do školy neposílali
pravidelně. Byl za to zajímavý trest. Otec dítka, které ne-
chodilo pravidelně do školy, musel v neděli po mši místo do
hospody "být po škole" ve školní base. A rodiče dítek, kte-
ré do školy chodily pravidelně, se na ně chodili dívat. A ješ-
tě jedna věc mě zaujala. Před 150 lety vážily učebnice za
povinnou docházku šedesátkrát méně než dnes. Jestli to-
ho dnes umí děti šedesátkrát více, to si nejsem jistý. (fs)

ZIMNÕ POVÕD¡NÕ V KL¡äTEÿE
S páterem Justýnem jsme si povídali, co nového chystá vy-
šebrodský klášter na letošní rok. V minulých dnech již došlo
povolení památkářů restaurovat fresku nad lékárnou. Ta si-
ce byla restaurována v roce 1975, ale tehdy zvolená tech-
nologie nepočítala s mrazy ve Vyšším Brodě. Restau-
rátorské práce bude letos provádět dva až tři letní měsíce 
akademický malíř Jirat. Pozorný návštěvník klášterního are-
álu si asi všiml, že na "administrativní budově" bylo již za-
hájeno odstraňování staré omítky v místech, kde nejsou
středověká sgrafita.V práci se bude pokračovat, jakmile po-
minou mrazy. Památkový ústav povolil na letošní rok i re-

konstrukci kašny svatého Leopolda, která je před
poštovním muzeem. Na tyto tři akce je zajištěno
financování ze vstupného 30 až 40 tisíc návštěv-
níků kláštera. Letos nemá klášter žádnou dotaci 
a dotace památkové péče pro Vyšší Brod půjde le-
tos na fasádu farního kostela. Stará zeď klášterní-
ho opevnění by měla být pro špatnou statiku ro-
zebrána a po vytvoření odpovídajících základů by
měla být znovu postavena z původního materiálu.
Na tuto akci však dosud není finanční krytí. V mě-
síci únoru natáčela v klášteře rakouská televize
ORF pro seriál o významných světových rukopi-
sech. A nyní přijde zpráva, která musí potěšit kaž-
dého občana Vyššího Brodu. V sobotu 12. čer-
vence 2003 od 10 hodin se uskuteční v klášteře
jeden ze tří koncertů Evropské unie. Zbývající dva

pro osady Vyššího Brodu a obce Malšín a Rožmberk
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koncerty budou v Pasově a v Salzburku. To snad hovoří za
vše... (fs) 

MEZIN¡RODNÕ ZELEN¡ E 10
U nás je sice mnohem známější E 55 se svými sexuálními
službami, ale mezi turisty Evropy je E 10 pojem. Spojuje pě-
ším putováním Baltické a Středozemní moře. Zdatný turista
to při 40 km denního pochodu zvládne zhruba za měsíc.
V mém "území Krajánka" vede dvacet kilometrů, které do-
poručuji každému i proto, že 20 km jde rozdělit na dva úse-
ky a kousek ještě vynechat. Z Vyššího Brodu vyjedete vla-
kem nebo autobusem na Lipno, kde narazíte na zelenou tu-
ristickou značku, která vede po levém břehu Vltavy podél tra-
ti, kde se letos od 28. do 30. srpna pojede Mistrovství světa
raftů. Letos slaví sto let od otevření nejen papírna ve Svatém
Prokopu, ale i stylová lesní krčma Waldschenka. Její podobu
z počátku 20. století vidíte na fotografii. Pod papírenským zá-
vodem dojdeme ke kostelíku Svatého Prokopa, který stál
zcela určitě ještě před založením vyšebrodského kláštera, a
naproti na pravém břehu je kostel svatého Oldřicha, který
zde postavili vyšebrodští mniši v roce 1361. Projdeme
Loučovicemi a již jsme na hranicích národní přírodní rezer-
vace Čertova stěna - Luč. Do plochy téměř sto hektarů se
zde spojily dříve dvě rezervace po obou březích kamenité
Vltavy s obřími kamennými hrnci, dvěma kamennými moři 
a Čertovou kazatelnou. Pěší túra pokračuje kolem železnič-
ní tratě k bývalé hájence "U Špulků" a tady již začíná katast-
rální území Vyššího Brodu. Dojdeme na železniční zastávku
Čertova stěna a vláčkem dojedeme do Vyššího Brodu. Je to
lepší než šlapat po silnici tři kilometry. (fs)

PRV¡ METEOROLOGICK¡ STANICE
VE VYääÕM BRODÃ
V Čechách byla založena první meteorologická stanice v
pražském Klementinu jezuitou V. J. Steplingem v roce 1752.
Každodenní záznamy z období let 1753 až 1774 se nedo-
chovaly, a tak máme souvislou pozorovací řadu teprve od ro-
ku 1775. Po roce 1820 se zakládají další meterologické sta-
nice pod záštitou K.k. Patriotisch-ökonomische Gesellschaft.
Mezi prvními to byly v roce 1828 stanice v Českých
Budějovicích a ve Vyšším Brodě. Ve Vyšším Brodě byla me-
terologická stanice založena 40. opatem, kterým byl Valentin
Schopper, a byla každodenní součástí práce jednoho z mni-
chů, který zaznamenával počasí v 7, 14 a 21 hodin. Stanice
byla přímo v klášterní zahradě a zachovaly se zápisy z let
1828 až 1843. Další zápisy do roku 1870 zatím nebyly nale-
zeny, ale můžeme říci, že od roku 1870 dodnes vyšebrodská
meterologická nepřetržitě pracuje, i když ne na původním
stanovišti. A ještě "předpověď počasí na březen" dle stoleté-
ho průměru ve Vyšším Brodě: průměrná teplota + 1,1 °C,
srážky 37 mm, sněhová pokrývka 14 dní a sluneční svit 136
hodin. Letos prvého března je to tedy "kulatých" 175 let, co
se ve Vyšším Brodě zaznamenává každodenní počasí. (fs)

VÃTäÕ VLTAVICE, LIäKA A SME»KA VLKŸ
Když vysedám z vlaku na zastávce Herbertov, teploměr 
ukazuje mínus osm a kolem je asi 40 cm přemrzlého sněhu.
Větší Vltavice je převážně zamrzlá a pod železničním mos-

tem má pH 7,4 a teplotu + 3,2 °C. Vydávám se sám proti
proudu po levém břehu a po necelém kilometru na druhém
břehu, souměrně se mnou, jde statný lišák. Jsme od sebe
sotva třicet metrů, ale nemůžeme k sobě, každý jdeme svou
cestou. Když i já přejdu po dřevěné lávce na levý břeh, tak
lišák zmizí, ale na Fortunii se objevila smečka Vlků, kteří zde
tráví svůj víkend uprostřed přírody. Celý tok Větší Vltavice 
u nás v Čechách je dlouhý jen 7.8 km, ale mně se zdá ces-
ta v hlubokém sněhu nekonečná. Celá délka Větší Vltavice
krásně meandruje, ale v široké údolní nivě, kdy jsem překro-
čil silničku z Horního Dvořiště do Studánek, se hlubokým
sněhem a po mnoho let nesklízenými porosty jde jen s obtí-
žemi. Poslední dva říční kilometry, mezi km 5,8 až 7,8 tvoří
Větší Vltavice státní hranici s Rakouskem. Docházím až do
míst, kde Větší Vltavice přitéká z Rakouska a jmenuje se
Kettenbach. V úsecích širší nivy převládá olše, ale roste zde
i jasan, vrba, smrk a pomístně i borovice. Z křovin pak šípek
a černý bez střemcha. Porosty jsou převážně staré až pře-
stárlé. Když se před pěti léty prováděl návrh na opatření, tak
bylo uvedeno: průklest a odstranění přestárlých dřevin, skli-
zeň travnatých porostů v údolní nivě a odstranění napadávek
stromů do toku. Nebylo z toho uděláno nic, a tak se nemů-
žeme divit, že vloni v srpnu ukázala i Větší Vltavice svou od-
vrácenou tvář. (fs)

⁄NOR NA KÿÕéOV…M POLI
Již více než týden jsou denní teploty až v rozmezí dvaceti
stupňů Celsia a Ekofarma Křížové Pole v Lachovicích pro-
žívá únor, kdy nebylo jediného dne bez sněhu. Sluníčko
má již přes den svou sílu, ale zima se nevzdává.
Původních půl metru sněhu se snížilo na polovinu, sníh je
přemrzlý a hospodář, pan Stanislav Doležal, musí během
února a března pomoci na svět 26 telátkům. "To se musí
hlídat ve dne v noci, to se moc nevyspíš." Když jsem far-
mu navštívil, bylo již na světě tucet telátek a třinácté se při-
pravovalo k příchodu. "Bude to asi dnes v noci," řekl mi
hospodář, když přicházel večer a bylo třeba se jít podívat,
jestli to už nebude. Ráno jsem se dověděl, že pan
Stanislav Doležal je již "v polovině"a třinácté tele je na
světě. Před desetí lety se platilo za narozené tele čtyři ti-
síce, dneska je to méně. "Ale přeci nenecháš zemřít tele
jen proto, že tak mizerně platí," dodal hospodář... (fs)

POUSTEVNA POUSTEVNÕKA GODOäE
Do roku 1945 sem chodily pravidelně každý rok procesí 
a věřící se modlili u prostého oltáříčku mezi rozlomenými
kameny úzké jeskyňky. Nad ní byl zalit litěný kříž a o dva-
cet metrů vedle byla mezi kameny poustevníkova "ložni-
ce," kde střechu tvořil plochý balvan zhruba tři krát tři met-
ry velký. To vše uprostřed lesa a skal. Pak zde bylo zříze-
no "přihraniční pásmo" a Pohraniční stráž se snažila zce-
la zahladit stopy po této poustevně. "Vždyť by se zde
mohli skrývat diverzanti." Přišel rok 1990, a tak jsme spo-
lu se dvěma kamarády hledali a hledali, až jsme pouste-
vnu znovuobjevili. Zatím se podařilo ostranit náletové bří-
zy a vyčistit úzkou jeskyňku, kde se poustevník Godoš
modlil. Také na obnově "ložnice" se pracuje. Jde to sice
pomalu, ale možná již letos se podaří poustevnu poustev-
níka Godoše znovuvysvětit. Osud této poustevny se poku-
sím přiblížit v dubnovém Hlasateli historickém. (fs)
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Zastupitelstvo Města Vyšší BrodI

I. B e r e   n a   v ě d o m í 
1. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupi-

telstva Města Vyšší Brod ze dne 16. 12.
2002.

2. Zprávu o činnosti rady města od 16. 12.
2002 do 25. 2. 2003.

3. Zprávu PaedDr. Pechláta o výstavbě
bytů a výsledků žádosti o dotaci na
přestavbu školní jídelny z programu 
SAPARD.

4. Informaci Ing. Jankovce o připravované
plynofikaci města, informaci o veřejno-
právních smlouvách s OÚ, které využijí
přestupkovou komisi Města V.Brod.

5. Poděkování ředitele HZS Český Kru-
mlov pplk. Vejvary jednotce JSDHO
dobrovolných hasičů Města Vyšší Brod
– předání ocenění veliteli panu Sofkovi
za zvládnutí povodní, které mu udělil
ministr vnitra ČR.

6. Informaci o jednání starostky s Nemo-
cnicí Hrudkov, zástupcem hejtmana Jih.
kraje, ředitelem Krajské nemocnice s
poliklinikou Č.Budějovice o využití
Nemocnice Hrudkov a získání nových
pracovních míst.

7. Odstoupení Ing. Josefa Fatury z finanč-
ního výboru.

II. S c h v a l u j e 
1. Zapisovatele zasedání ZM p. Nevora-

lovou a ověřovatele zápisu PaedDr.
Pechláta a Ing. Zálešáka.

2. Upravený program zasedání.
3. Jednací řád Zastupitelstva Města

Vyšší Brod.
4. Novou členku finančního výboru Libuši

Francovou.
5. Kontrolní výbor ve složení:

předsedkyně: Ilona Nevoralová

členové: Ing. Josef Fatura, Stanislav
Nedbal, Petr Dušek, Jana Komová

6. Rozpočet Města Vyšší Brod na rok 2003.
7. Výroční zprávu o hospodaření ZŠ

Vyšší Brod za rok 2002.
8. Zlepšený hospodářský výsledek za ZŠ

Vyšší Brod r. 2002 a žádost o převod
ZHS na rok 2003 do fondů ZŠ.

9. Odměnu řediteli ZŠ V. Brod ve výši 
5 % zlepšeného hospodářského vý-
sledku za r. 2002.

10. Odměny pro neuvolněné zastupitele
Města Vyšší Brod.

11. Poskytnutí finančních prostředků
Městu Vyšší Brod k zajištění a finan-
cování základní dopravní obslužnosti
a sdružení financování základní do-
pravní obslužnosti a sdružení finanč-
ních prostředků, které schválilo za-
stupitelstvo Jihočeského kraje 17. 12.
2002 ve výši 40,- Kč na občana, t. j. 2
571 x 40,- = 102 840,- Kč.

12. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o za-
jištění výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků me-
zi Městem V. Brod a OÚ Př. Výtoň za
částku 1 000,- Kč, Malšín za částku
500,- Kč, Lipno nad Vltavou za částku
1 000,- Kč a Rožmberk nad Vltavou za
částku 800,- Kč měsíčně.

13. Zveřejnění návrhu a/ na směnu po-
zemků p. č. 292/3 k. ú.V. Brod o výmě-
ře 179 m2 v majetku Města V. Brod za
p. p. č. 292/4 k. ú.V. Brod o výměře 117
m2 v majetku p. Bronce;b/ směnu po-
zemků p. č. 782/2 k. ú. Hrudkov o vý-
měře 60 m2 v majetku Města V. Brod
za p. p. č. 782/15 k. ú. Hrudkov o vý-
měře 12 m2 v majetku Sípalových;
c/ směnu p. p. č. 782/16 k. ú. Hrudkov
o výměře 15 m2 z majetku pí.
Pavelcové zap. p. č. 782/18 k. ú.

Hrudkov o výměře 1 m2 z majetku
Města V. Brod; d/ Prodej stavební p. č.
111/3 k. ú. V. Brod o výměře 17 m2, z
toho 5 m2 pod nemovitostí o výměře 12
m2 pozemku z majetku Města V. Brod;

14. Kupní cenu p. p. č. 112/3 k. ú. V. Brod
o výměře 51 m2 za částku 80,- Kč/m2

manželům Procházkovým.
15. Kupní cenu p. p. č. 112/2 k. ú. V. Brod

o výměře 105 m2 za částku 80,-
Kč/m2 manželům Bohoňkovým.

III. O d k l á d á
1. Jednání o plynofikaci Města V. Brod.
2. Vykoupení pozemků pod chodníkem

/ul. Vorařská/ k. ú. Hrudkov.

IV. U k l á d á
1. Starostce svolat na den  18. 3. 2003

jednání zastupitelů k projednání vý-
stavby nových bytů a získání dotace k
rekonstrukci školní jídelny ZŠ V. Brod a
přistoupení Města V. Brod k plynofika-
ci města Vyšší Brod.

2. Starostce uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o zajištění výkonu přenesené působ-
nosti na úseku projednání přestupků
mezi Městem V. Brod a Obecními úřady
Přední Výtoň, Malšín, Lipno nad Vltavou
a Rožmberk nad Vltavou.

3. Komisi pro sport a tělovýchovu sou-
střeďovat písemné žádosti o finanční
výpomoc na zájmovou a sportovní čin-
nost z rozpočtu města. Soustřeďovat
doklady o čerpánítěchto prostředků.
Vyúčtování provést k 31. 12. 2003

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 25. 2. 2003

Rada Města Vyšší Brod

I. B e r e   n a   v ě d o m í 
1. Návrh nařízení Města Vyšší Brod č.

1/2003 – Tržní řád.
2. Provozní řád tržnice města V. Brod
3. Žádost Jiřího a Lukáše Francových 

o povolení předzahrádky před hotelem
Šumava ve Vyšším Brodě.

4. Informaci o nabídce Ministerstva kultu-
ry ČR o finanční podpoře Programu
roku 2003 k regeneraci městské pa-
mátkové zóny města Vyšší Brod.

5. Informaci Krajského úřadu JčK - odbo-
ru dopravy a silničního hospodářství o
možnosti další autobusové /soukromé/

linky na trase Frymburk - Praha a zpět
v období od 20. 4. - 16. 11. 2003.

6. Žádost pí Ouředníkové o provedení 
opravy vyjmenovaných částí VT ve 
V. Brodě - poškozených povodněmi 
v roce 2002, před otevřením rekreační
sezóny v r. 2003.

II. S c h v a l u j e
1. Prezentaci města Vyšší Brod na infor-

mačních tabulích umístěných v rekre-
ační oblasti Lipenska a Českého
Krumlova.

2. Rada města schvaluje členství M.
Ederové v OIS - zastoupení Města
Vyšší Brod po PaedDr. Pechlátovi.

III. U k l á d á 
1. Zastupiteli p. Kubalovi dořešit žádost

J. a L. Francových o povolení umístění
předzahrádky před hotelem Šumava
ve Vyšším Brodě /zabezpečení bez-
pečnosti hostů - silnice II. tř. č. 161,
stání pro jízdní kola/.

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 11. 2. 2003
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äumavsk· snÏûnice a karneval
Tentokrát až v únoru. Letošní ročník jsme sice museli o tři
týdny vzhledem k sněhovým podmínkám odložit, ale roz-
hodně to nebylo na škodu. Dostatečná sněhová pokrývka
a teplota lehce pod bodem mrazu jsou pro takovou akci 
úplně ideální. Sněžníci v úvodu opět proběhli svou paše-
ráckou stezku po státní hranici a pokračovali sjezdem po
sjezdovce. Zde nám předvedli, že svou historickou výstroj
nejen vlastní, ale i ovládají. Následoval rej masek po vyty-
čené trati. V cíli byly děti v maskách odměňovány slad-
kostmi od našich sponzorů.

Následovaly jednotlivé soutěže, kde byly opět děti odmě-
ňovány za své výkony.

Během soutěžení byly předány Sněžníkům z rukou sta-
rostky Marie Ederové pamětní listy.
Chtěl bych touto cestou samozřejmě poděkovat všem, kte-
ří se na zdaru celé akce podíleli, ale samozřejmě hlavní dík
patří našim sponzorům.

Penzion INGE, Minipotraviny Dlasková, SRPŠ při ZŠ 
V. Brod, Herna bar Studánky, Restaurace U Candrů,
Papírnictví Pechová.

Spíš než slova vám o zdaru celé akce napoví fota.

LeteckÈ snÌmky V. Brodu
Vážení občané,
v měsíci březnu budete mít možnost v městské knihovně
zhlédnout letecké snímky Vyššího Brodu. Pokud budete mít
zájem o jejich zakoupení, oslovte knihovnici paní Řičánko-
vou, která si poznamená vaši adresu + tel, (mob.) a číslo 
fotografie, kterou chcete objednat. Počet není nikterak 
omezen.
Na konci března budou fotografie hromadně objednané 
a do cca 14 dnů si je budete moci zaplatit a vyzvednout 
v infocentru.
Cena jedné fotografie formátu 40 x 30 je 270 Kč.

Český klub turistů České Budějovice pořádá autobuso-
vý zájezd do termálních lázní Bad Füssing (Německo)

Odjezd dne 29. 3. 2003 (sobota) v 6.30 hod.
z náměstí Vyšší brod.

Ceny: za dopravu + pojištění 300,- Kč
Vstup: dospělí 7,- EUR

studenti (průkaz s sebou) 5,- EUR
děti do 14 let 4,- EUR

Zájemci se mohou přihlásit u paní Markové 
v prodejně Papír – Hračky na náměstí Vyšší Brod.

TERM¡LNÕ L¡ZNÃ
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V·ûenÌ sportovnÌ ryb·¯i...
letošní rok je pro naši organizaci ro-

kem jubilejním, oslavíme 55. výročí
založení organizace ČRS v Lou-
čovicích. K tomuto výročí se objed-
naly a nechaly vyrobit pamětní od-
znaky, které si můžete zakoupit za

25,– Kč. Je ustanovená pracovní
skupina pro organizování oslav zalo-

žení naší organizace. Na konferenci MO
ČRS bude vzpomenuto  na zakládající členy ČRS v Lou-
čovicích. V měsíci dubnu proběhne přátelské posezení se
zakládajícími členy naší organizace a členy, kteří se léta
starali o chod a samotné dění v naší organizaci. Dále na
tyto oslavy bude navazovat akce pro ty nejmenší z našich
řad - rybářské závody. Taktéž budou uspořádány  závody
pro nás dospělé členy. Termín bude upřesněn, vše by mě-
lo probíhat v měsíci květnu. Tolik ve zkratce k přípravám na
oslavy 55. výročí založení naší organizace.

V měsíci únoru proběhlo školení i vlastní zkoušky nových
členů tak, aby se noví členové mohli plně zapojit do čin-
nosti českého rybářského svazu a vlastního sportovního

rybolovu. Po zaplacení členských příspěvků a zhotovení
seznamu členů MS Vyšší Brod bylo v naší skupině 224 do-
spělých členů, z toho 8 žen, 8 mladistvých ve věku 16 – 18
let a 22 dětí v rybářském kroužku.

V měsíci  březnu loňského roku bylo taktéž pokračováno v
prořezávce Větší Vltavice, uskutečnil se velký sběr a úklid
odpadků obou břehů vyrovnávací nádrže Lipna II až po
Čertovu stěnu. Ani naší organizaci se po krátkém, ale slun-
ném létě nevyhnula voda. Odemlela nám část rybníka na
Těchorázu a Kapličkách. V tomto období povodní nebylo
snadné organizovat plnění pracovních povinností. Viděli
jsme, co dokáže udělat voda za paseku. Chtěl bych proto
poděkovat za velmi kladný přístup plnění pracovních povin-
ností p. Šistkovi, p. Hulíkovi, p. Kantorovi, p. Golinovskému,
p. Korchovi st. a mnoha dalším.

Závěrem mé zprávy mi dovolte několik slov. Neničme zby-
tečně přírodu různými odpadky a braňme si své vody tvr-
dě a neúprosně před těmi, kdo rybařinu něchtějí chápat
tak, jak je to dnes třeba.

Petrův Zdar!

OrdinaËnÌ hodiny pro prvnÌ pomoc se opÏt mÏnÌ
Českokrumlovsko – ordinační hodiny Lékařské služby prv-
ní pomoci (LSPP) platné od počátku roku doznaly tento 
týden některých změn.K jejich zkrácení o jednu až dvě 
hodiny došlo u LSPP v Českém Krumlově a ve Frym-
burku. Současné ordinační hodiny LSPP budou v platnos-
ti do konce března. Poté na základě zkušeností všechny
zainteresované strany s krajským úřadem rozhodnou 
o formě LSPP na další čtvrtletí. Ordinační hodiny LSPP na 
území okresu Český Krumlov jsou následující:

LSPP Český Krumlov
pondělí – pátek: 18.00 – 22.00 hod.
sobota, neděle, svátek: 08.00 – 22.00  hod.

LSPP Kaplice
pondělí – pátek: 16.00 – 07.00 hod.
sobota, neděle, svátek: 07.00 – 07.00 hod.

LSPP Frymburk
pondělí až pátek: 18.00 – 22.00 hod.
sobota, neděle, svátek: 08.00 – 22.00 hod.

Lékařská služba první pomoci stomatologická je od počát-
ku roku občanům našeho okresu zatím poskytována 
v Českých Budějovicích.

1. JVS a.s. V·ö provozovatel vodovod˘ a kanalizacÌ
Ceny vodného a stočného pro město Vyšší Brod

Ceny jsou platné od 1. ledna 2003

DOMÁCNOSTI OSTATNÍ

VODNÉ 17,82 Kč/m3 17,82 Kč/m3

STOČNÉ 15,05 Kč/m3 15,05 Kč/m3

S ohledem na platnost nového zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.247/2001 Sb.
je společnost 1. JVS a.s. povinna obměnit všechny stávající smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod.

Během letošního roku bude každý odběratel navštíven pracovníkem společnosti 1. JVS a.s. a bude s ním 
provedena revize jeho smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Majitelům rekreačních objektů bude nová smlouva zaslána poštou.
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Velká politika se dotkla vyšebrod-
ského kláštera v roce 1290. Jeden 
z Vítkovců, ctižádostivý Záviš z Fal-
kenštejna, se oženil s vdovou po králi
Přemyslu Otakaru II. Kunhutou, vzbou-
řil se proti králi Václavu II. a ten jej ne-
chal 20. srpna 1290 pod hradem
Hluboká popravit. Cechner píše: "Blíže
levé strany jest v dlažbě žulová deska,
zdobená třemi pětilistými růžemi, pod
níž dle tradice prý pochováno jest tělo
Záviše z Falkenštejna". Hlava dle téhož
pramene je uložena do levé zdi, náh-
robní nápis Závišova hrobu četl ještě
Bohuslav Balbín. Již před ním byli v
klášteře z Vítkovců pohřbeni Vok z
Rožmberka a Vítek II., který zemřel 22.
září 1277. Nemohu zde necitovat Ladi-
slava Stehlíka z jeho Země zamyšle-
né:"V kapitulní síni jsem hledal místo
posledního odpočinku Záviše z Fal-
kenštejna. Jeho zlehčelou mrtvolu pře-
nesli tenkrát mniši vyšebrodští z hlu-
bocké louky do svého kláštera, tělo po-
chovali vedle opatů a hlavu zazdili ně-
kde ve výklenku této síně. Měli k tomu
své důvody. Manžel královnin věnoval
jim dar hodný štědrosti vskutku králov-
ské. Vysoký stříbrný kříž, těšící se jistě
oprávněné světové pověsti".

Závišův kříž je nejvzácnějším kusem
vyšebrodského klášterního pokladu.
Praví se o něm, že ho dostal Závišť z
Falkenštejna z bývalého pokladu uher-
ských králů při své druhé svatbě se
sestrou Ladislava Uherského. Po
Závišově smrti byl odevzdán vyšebrod-
skému klášteru. Je to dvouramenný by-
zantský kříž 70 cm vysoký a 27 cm ši-
roký. Skládá se z původního kříže vyso-
kého 42 cm a později připojené nohy a

sošky Krista. Původní kříž byl poset 44
drahokamy a 166 perlami. Antonín
Cechler uvádí, že perel je 174. Zhoto-
ven je ze stříbra, na němž jsou uloženy
lístky arabského zlata. Devět emailo-
vých medailonů kryje relikvie. Na kaž-
dém medailonu je zobrazeno poprsí
světce, jeho jméno je řecky připsáno:
Georgius, Paulus, Thomas,  Georgeos,
Petrus, Ionnes, Theologus, Demetrius a
Athanasius. Dodatečně přidělaná stří-
brná pozlacená noha o průměru 28 cm
má 39 drahokamů a 31 vltavských pe-
rel. Jak píše nejen Korblův průvodce z
roku 1908, vše vyrobené z ryzího zlata
zmizelo z kříže počátkem 19. století.
Roku 1810, kdy se stát ocitl ve finanční
tísni, musel klášter zlatou sošku
Spasitele z kříže
sejmout a odevz-
dat do mincovny 
i stříbrný podstavec
kříže. Teprve v po-
lovině 19. století do-
stal Závišův kříž
dnešní stříbrnou
pozlacenou neoro-
kokovou nohu s
drahokamy a vltav-
skými perlami.
Zatím co Mikovec
píše, že kříž věno-
val klášteru sám
Záviš, Vocel podo-
týká, že tento kříž
věnoval klášteru
roku 1412 Jindřich
II., což je pravdě-
podobnější.

Přibližně do konce
13. století byly roz-

ptýlené statky spravovány pravděpo-
dobně společně s rožmberskými stat-
ky. Toto zjištění podporuje i nápadně
nízká aktivita vyšebrodského kláštera
do roku 1302, kdy rožmberská větev
Vítkovců přechází na Český Krumlov.
Vyšebrod-ský klášter pravděpodobně
představoval nejvýznamnější soukro-
mou fundaci v předhusitských Če-
chách, přičemž nadání vyšebrodského
kláštera ukazuje i jeho závislost v 13.
století na fundátorech, kteří nepochyb-
ně zajišťovali i životní potřeby konventu
a financovali výstavbu klášterního are-
álu. Do kláštera dodával v 13. století
naturální dávky i rychtář z Plava u Č.
Budějovic a rychtář měl za povinnost
dopravit vždy na výroční den svěcení

konventního kostela,
tedy pravděpodobně
1. června, sto dvacet
vajec. Hořice byly
pravděpodobně zalo-
ženy Jindřichem z
Kosovy Hory, od něj si
statek vynutil Záviš 
z Falkenštejna a nej-
spíše v roce 1289 byly
Hořice darovány vyše-
brodskému klášteru.
Páter Kaidl píše, že
král Václav II. potvrdil
"koupi" Hořic 15.
listopadu 1290. Téhož
roku věnovali Vítek 
a Vok z Krumlova vy-
šebrodskému klášteru
"ku spasení duše
Záviše z Falkenštejna“
tři vesnice: Ulrich-
schlag, Klein Drosen 
a Hohenschlag.

JIŽ „ZA CHVILKU,“ V ROCE 2009 BUDE MĚSTU VYŠŠÍ BROD 
I VYŠEBRODSKÉMU KLÁŠTERU 750 LET. TAK JSEM ZAČÍNAL NA
POČÁTKU ROKU 2002 SVŮJ SERIÁL. O JEJICH SPO-LEČNÉ HISTORII.
ŠESTÉ POKRAČOVÁNÍ BYLO NAZVÁNO NEŽ BYL VYŘEZÁN SVATÝ
BARTOLOMĚJ...

(7) Z¡VIäŸV KÿÕé A PETR I. Z ROéMBERKA
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V roce 1305 jsou dokončeny jižní kaple
mezi kněžištěm a sakristií s přiléhajícími
částmi příčné lodi. Čtyři oltáře byly svěce-
ny biskupem Rudgerem z Bozamu. Stalo
se tak 23. června 1305 a jednotlivé kaple
byly zasvěceny Panně Marii, svatým
Apoštolům, Janu Křtiteli a Všem svatým.
Za vzor při stavbě vyšebrodského klášte-
ra sloužil klášter ve francouzském
Fontenay. V tu dobu byly vystavěny 
i jídelna, ložnice a ohřívárna, správně na-
zývané refektář, dormitář a kalefaktorium.
Materiálem pro stavbu kláštera byla jem-
nozrná žula z blízké Kraví hory. První ka-
meníci byli cizí, snad také laičtí bratři z
kláštera.V letech 1286 až 1309 byl třetím
vyšebrodským opatem Otto II., o němž
kniha zemřelých kláštera ve Wilheringu
praví, že zde byl v roce 1309 opatem a ta-
ké 21. března zemřel. Jak praví Jodok
Stülz ve svých Dějinách cisterciáckého
kláštera, mohl být opat Otto II. opatem ve

Wilheringu jen mezi 13. lednem a 21.
březnem 1309, protože 13.ledna 1309 je
ještě připomínán opat Ulrich z Wilheringu.
Čtvrtého vyšebrodského opata Štefana
nacházíme poprvé jako svědka 22. dubna
1309 v darovací listině kláštera Wilhering.
Vyšebrodským opatem byl čtyři roky 
a v roce 1313 se stal, stejně jako jeho
předchůdce Otto II., opatem ve Wilhe-
ringu.

Slavnou éru přinesla vyšebrodskému
klášteru doba Petra I. z Rožmberka, který
stál v čele rožmberského domu v letech
1310 až 1347. Petr I. z Rožmberka byl 
jeden z nejmocnějších šlechticů za vlády
Jana Lucemburského a bývá označován
jako druhý zakladatel vyšebrodského
kláštera. Věno-val klášteru nejen pozem-
kové dary, ale zasloužil se zejména 
o stavbu konventního chrámu.

(František Schusser)

B¯eznovÈ zpr·vy z mÏstskÈ knihovny
Po roce se bude opět v knihovnách i jinde více mluvit  o internetu,jemuž je vedle knih 
měsíc březen věnován.Městská knihovna proto  připravila pro zájemce  tuto nabídku.
Přístup k internetu po celý měsíc v pracovních dnech a hodinách za poloviční poplatek,
jen 30,– Kč za každou započatou  hodinu. Na zahájení a ukončení této celostátní akce,
tedy ve dnech 3. a 31.3., bude dokonce jedna hodina surfování zcela zdarma.
Samozřejmě, že si lze čas předem zamluvit a to telefonicky na čísle 380 746 611 nebo
e-mailem na adrese: knihovna.vbrod@worldonline.cz.

Pro ty,které internet zatím neoslovil,nabízí knihovna výběr z 31 exemplářů novin a ča-
sopisů a více jak 15.600 svazků knih.V loňském roce bylo zakoupeno 570 nových titu-

lů,které spolu s tiskem  "přišly" na rovných sto tisíc Kč, je tedy z čeho vybírat. Potvrdit to může těch 4.218 návštěvní-
ků,kteří si vypůjčili téměř 16 tisíc knih a periodik.

Další důvod  proč přijít v březnu do knihovny, je prodej vyřazených dětských knih, které se nabízí za symbolickou 
pětikorunu za svazek. V týdnu od 10.do 14.3. lze pořídit dětskou knížku, i když očtenou, velmi lacino.
Ať už přijdete pro knihy nebo na internet,na vaši návštěvu se těší 

Alena Řičánková

Ozn·menÌ 
Od 3. 3. 2003 zahájení provozu prodejny se zdravou výživou

(Prodej dia výrobků a chlazených výrobků), stáčená sudová vína
Jiřina Šenvická, Pohraniční stráže 420, tel.: 606 305 135
Provozní doba: Po – Pá: 9.30 – 17.00, So: 9.30 – 12.00

Irena Jirkalová oznamuje, že otvírá nový obchod s textilním zbožím 
a drogerie

V budově „BETA“ od 3. 3. 2003 
Těším se na vaši návštěvu
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O prázdninách chodíme s tatínkem do lesa,
kde vždycky nacházíme houby a ....
(viz. tajenka)

1. opak „pohov“
2. nejmenší část hmoty
3. společenství kamarádů
4. opak večera
5. tlapka
6. velká miska
7. benzinová čerpací stanice
8. větší vodní tok
9. místnost

10. nástroj na odemykání
11. rovně, nejkratší směr
12. malé oko
13. básník

VYäEBRODSK› ZPRAVODAJ
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Rubrika ökoly

(Ani jedna! V mořích i oceánech lze najít velryby, ale ne verliby.

A teď pár vtípků 
na zasmání:

Která tři slova slyší 
žralok nejraději, 
když pluje za lodí?
Muž přes palubu!

„Tak co, tetičko, jak fun-
guje tvá stará pastička
na myší?“
„Bezvadně, ráno se té
staromodní technice tři
myši posmívaly, až se
uchechtaly k smrti.“

„Mami, kup mi 
velblouda!“
„A čím bychom 
ho krmili?“
„Kup mi toho 
ze zoologické zahrady,
tam se krmit nesmí!“

Víš to? Která věta je správně, č. 1 nebo č. 2?
1. Verliby žijí v mořích.
2. Verliby žijí v oceánech.



Žáci druhého stupně ZŠ Vyšší Brod se zúčastnili dne 13. 2. 2003 divadelního představení Don Quijote de la Ancha.
Dojmy žáků z představení byly rozdílné. Zejména mladším žákům se vystoupení velmi líbilo, protože zakusili spolu s pa-
ní učitelkou Markovou sami na představení účinkovat. Starší žáci měli pocit, že představení bylo bez děje. Sami žáci při-
znali, že očekávali mnohem víc. Podle názvu usuzovali, že herci podají výkon v podobě parodie na skutečnou hru Don
Quijote de la Mancha. Opak byl však pravdou.

VYäEBRODSK› ZPRAVODAJ

13

äkolnÌ p¯edstavenÌ

Pátek 7. 3. 2003, 20:00
Ostrov ztracených snů

– Spy Kids 2
Spy Kids nabízí zábavu srozumitel-

nou dětem i dospělým, skutečné 
napětí, důraz na osobní statečnost,

schopnost překonat nejen jakéhokoli
nepřítele, ale především sám sebe,

a zároveň i ideály soudržnosti rodiny
a jasného protikladu dobra a zla.

USA, komedie, 100 minut, 
přístupný, česká verze, 
premiéra 26. 12. 2002

Pátek 14. 3. 2003, 20:00 hod.
Červený drak

Will Graham, agent FBI, je sice muž

středního věku, a přece je již třetím
rokem v penzi. Do důchodu odešel

po vyšetřování série mimořádně
brutálních vražd, kdy se seznámil 
i s doktorem Lecterem. Ten mu 

tehdy pomáhal. Will ovšem netušil,
že pomáhá právě ten, po kom pátrá.
USA, rhriller, 123 minut, přístupný

od 15 let, české titulky, 
premiéra 31. 10. 2002

Pátek 21. 3. 2003, 20:00 hod.
Hollywood, Hollywoood

Julia Roberts, Brad Pitt, David
Duchovny, Mary McCormack a další

v novém pozoruhodném filmu 
oscarového režiséra Stevena

Soderbergha. Linda miluje být 
milována. Carl miluje svou ženu Lee.
Lee se zdá být milována Calvinem.

Calvin hraje Nicholase, který 
zjišťuje, že je zamilován do Cathe-

rine. Ve skutečnosti Francesca, 
nachází pravou lásku a Gus miluje

sám sebe. USA, komedie, 
101 minut, české titulky, přístupný

od 12 let, premiéra 2. 1. 2003

Pátek 28. 3. 2002, 17:30 hod.
Pohádky pod sněhem

Střihový film, v němž se objeví
Křemílek a Vochomůrka, brundibáři,
Dorotka a papoušek, kocour Mikeš,

šteňátko, krtek a další.

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

RAMPOUCHY

Slunce svítí na okap.
Slyš-ze střechy krapy-krap!
Slyš-pod střechou cupy, cup!
Kdo tam běhá u chalupy?
Kdo tam běhá, kdo to je?
Chyťte toho zloděje!

Marně jsme ho honili.
To jen kapky zvonily.
Zimní slunce v této chvíli
vzpomnělo si na motýly,
vzpomnělo si na mouchy,
vykouzlilo rampouchy.

Sluníčko už zapadá,
ztichla zimní zahrada.
Zasněžené stromy bílé
dívají se na střechýle.
Tichá píseň večerní
z křišťálových píšťal zní.

Vážení spoluobčané,
děkuji všem, kdo přispívají do  místního skladu humanitární pomoci tím, co již sa-
mi nepotřebují, ale co ještě zdaleka nedosloužilo a může to ještě pomoci lidem 
v těžkých životních situacích.
Zvláště po loňských povodních se ukazuje, že taková činnost má smysl. Pokud je
připravena pomoc, ukáže se pravdivost přísloví "kdo rychle dává, dvakrát dává".
Shromáždit humanitární pomoc do skladu je jen první část této služby. Sebraný
materiál odváží z našeho skladu pracovníci Diakonie Broumov. Ve svých středis-
cích oblečení třídí, opravují, balí, skladují a rozesílají tam, kde je to třeba. S fi-
nančním zajištěním této práce mají stále problémy, a proto nás prosí o finanční 
dary na jejich konta
Komerční banka Broumov č. ú. 38739-601/0100 nebo
Česká spořitelna Broumov č. ú. 1302698349/0800
Prosíme organizace i jednotlivce, aby podle svých možností přispěli na tuto služ-
bu. Myslím, že má smysl sbírat něco, co může druhému posloužit, a že je správné
pomoci těm, kdo jsou v problémech. Spolu s narůstáním potřeb lidí v těžkých 
životních situacích roste i rozsah práce Diakonie Broumov. Věřím, že když každý
něčím přispěje, bude celková částka tak vysoká, že to nejen umožní další práci
Diakonie Broumov, ale povzbudí to jejich pracovníky k další službě a bude to dob-
rou vizitkou našeho města.

Za pochopení děkuje Marie Faldynová

Prod·m TAXI ñ SLUéBU 
s vybaven˝m vozem a zaveden˝m telefonnÌm ËÌslem

mob.:  777 162 111, 721 340 900

Nabízím zahradu o 700 m2

k dlouhodobému užívání. Zahrada se nachází
naproti objektu bývalé sběrny.

informace: mob.: 602 132 881
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Blíží se jaro, dny se pomalu prodlužují a sněhu na lyžování pomalu
ubývá. Jak zabavit děti a co s časem, který nechceme věnovat jen
televizi?
Možná je tu víc než adekvátní náhrada.V našem regionu vyrostl no-
vý aquapark cenově velmi přijatelný pro celou rodinu. Již se nebude-
me muset trmácet až někam do Č. Krumlova nebo do Č. Budějovic.
Aquapark je otevřen celý týden od 13.00 do 21.00. Saunu je mož-
no navštívit středa, pátek od 16.00 do 21.00 a  sobota, neděle od
13.00 do 21.00.
V areálu se nachází obdélníkový bazén o velikosti 16 x 8 m a kru-
hový bazén s atrakcemi o průměru 16 m. Maximální hloubka vody
v bazénech je 140 cm. Teplota vody v bazénech dosahuje cca 28-
29 °C. Ve výřivce je to cca o dva až tři stupně vyšší. Teplota vzdu-
chu se pohybuje kolem 30 °C .
Vodní atrakce: divoká řeka s peřejemi a protiproudem, dětské
brouzdaliště s vodním hříbkem, bazének s masážními tryskami,
perličková deska se vzduchovým roštem, tlaková sprcha, perličko-
vá sedačka se vzduchovými tryskami.
Také vás bude zajímat, že nabídka zdejších služeb není definitivní,
ale bude se i nadále rozvíjet. Například během krátké doby se již
budete moci občerstvit v restauraci, která bude rozdělena na mo-
krou a suchou sekci. Tedy jak pro hosty přímo z bazénu, tak i pro
ty, kteří se teprve do bazénu chystají nebo zde mohou jen v klidu
počkat na své koupající se přátele.
Co jistě návštěvník ocení, je možnost blízkého parkování přímo 

u Aquaparku. A to hlavní je právě vzdálenost od našeho města.
Dnes můžete v klidu po večeři pozvat děti do bazénu, aniž byste
museli dělat velké přípravy nebo spojovat cestu do bazénu s náku-
py, aby se nám  to, jak se říká, vyplatilo. Nutné je však zdůraznit 
a připomenout, že na čipovou kartu ke vstupu do bazénu se platí
záloha 100 Kč. Tato záloha je při opuštění bazénu vrácena.

AQUAWORLD MARINA ñ LIPNO

Ceník bazén dospělí dítě dospělí + dítě dva dospělí + dvě děti
1 hodina 50,- Kč 35,- Kč
2 hodiny 75,- Kč 45,- Kč
1 den 100,- Kč 60,- Kč 160,- Kč 225,- Kč
vícedenní 10 hod. 320,- Kč 190,- Kč 510,- Kč 715,- Kč
vícedenní 20 hod. 525,- Kč 315,- Kč 840,- Kč 1 175,- Kč
celoroční 1 500,- Kč 1 000,- Kč 2 500,- Kč 3 500,- Kč

V Caffe Alpská růže se 15. 3. 2003 od 18 00 hod. uskuteční vernisáž k zahájení výstavy obrazů malí-
ře a grafika Zdeňka Macků.

Tento umělec od roku 1965 žil a studoval v zahraničí, kde také vystavoval. Po návratu do vlasti v roce
1992 vede na pražské fakultě architektury oddělení kresby a vizuálních komunikací.

Výstava obrazů bude doplněna výstavou fotografií Haralda Beera.

V˝stava obraz˘  ZdeÚka Mack˘

Hled·m 
pron·jem gar·ûe

mob.: 737 573 964

Sdružení zdravotně postižených – smíšená organizace důchodců ve Vyšším
Brodě pořádá dne 7. 3. 2003 v 15.00 hod. v jídelně Lesanky členskou schůzi 
a posezení s harmonikou. Pro členy je připraveno malé pohoštění vítáme i

nečleny naší organizace 

Ceník sauna
2 hodiny 150,- Kč 90,- Kč 240,- Kč 335,- Kč
vícedenní 10 hod. 640,- Kč 380,- Kč 1 020,- Kč 1 430,- Kč
vícedenní 20 hod. 1 050,- Kč 630,- Kč 1 680,- Kč 2 350,- Kč
celoroční 1 500,- Kč 1 000,- Kč 2 500,- Kč 3 500,- Kč



cena akční cena původní
Pivo Radegast Klasik 0,5 l 5,90 7,90
Multivitamín 2 l SPAR 18,90 20,90
Hello džus červený pomeranč 1,5 l 18,90 24,90
Víno Hradní svíce bílá, červená 1 l 27,– 32,–
Toustový chléb 500 g SPAR 9,80 11,90
Perník plněný s polevou, 3 druhy 3,90 5,90
Ceresol olej rostlinný 1 l 26,90 35,90
Kuřecí čtvrtky zadní mražené 1 kg 39,– 57,–
Plec uzená rolovaná 1 kg 89,– 144,–
Krkovice zauzená 1 kg 95,– 123,–
Salám Lovecký 1 kg 109,– 135,–
Salám svačinový 2 druhy 56,– 66,–
Camembert sýr 90 g 12,90 16,90
Pomazánkové máslo 180 g 13,90 16,90
Mléčná rýže 200 g, 4 druhy 11,90 14,90
Kondenzované mléko 290 g SPAR 14,90 17,90

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

Primalex plus 15 kg 229,– 288,–
Barva tónovací akrylová 350 g, různé odstíny 39,80 49,80
Ubrus PP fólie s potiskem 130 x 110 cm 41,90 50,90
Čistič oken s rozpraš. 500 ml SPAR 28,90 34,90
Mr. Teppich 500 ml 54,90 67,90
Ambipur WC gel 150 ml 27,90 34,90


