
Ve dnech 13. a 14. 6. 2003 proběhne referendum. Časový har-
monogram je následující:
13. 6.: 14 – 22.00 hod.; 14. 6.: 8 – 14.00 hod.

Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti  a hlasování
proběhne  ve 3 volebních okrscích, rozvržených stejně jako při
komunálních volbách.

Okrsek č. 1 – místnost v přízemí budovy Městského úřadu Vyšší
Brod, č.p. 250
pro voliče bydlící v ulicích: Míru, Zahradní, 5. května, Poschoďová,

Česká, K Vltavě, Kaplická, Lesní, Klášter, Kozinec, Elektrárna.

Okrsek č. 2 – místnost v novém pavilonu Základní školy Vyšší
Brod č.p. 58
pro voliče bydlící v ulicích: Studánecká, Martínkovská, Na Stráni,
Náměstí, Pohraniční stráže, Na Vyhlídce, Lidická, Dřevařská, 
v místních částech Těchoraz, Studánky, Drkolná, Herbertov.

Okrsek č. 3 – v léčebném pavilonu nemocnice Hrudkov
pro voliče bydlící v místních částech: Hrudkov, Lachovice, 
Dolní Jílovice, Kyselov, Lomský Dvůr, Lopatná.

ročník 14, červen 2003 (123) náklad 1000 ks zdarma

RozöÌ¯enÈ vyd·nÌ s letnÌmi programy.
Oslavy zaloûenÌ hasiËskÈho sboru

Program:
9:00 – Den otevřených dveří – výstava historické techniky – hasičárna; – výstava současné techniky – hasičárna

– výstava fotografií o spolupráci s rakouskými hasiči
13:00 – Zahájení vlastních oslav – náměstí

13:00 – 18:00 – Soutěž dětských prací „Hasiči očima dětí“ – st. radnice
14:00 – Koncert dechové hudby – náměstí

15:00 – 22:00 Lidová veselice s občerstvením – náměstí
22:00 – 02:00 Live rock – MONACO

Referendum o vstupu do EU



VYäEBRODSK› ZPRAVODAJ

2

FAN KLUB Vyšší Brod spolu s oddílem kopané Dynama Vyšší
Brod připravuje na 21. června 2003 již čvtrtý ročník memoriálu
JUDr. Antonína Straky v kopané žáků.

Memoriálu se zúčastní tato družstva:
Výběr Jihočeské oblasti – obhájce poháru
Spartak Kaplice – I.A. třída
FK Tatran Zliv – I.A. třída

FK Horní Planá – okr. přebor
FK Nové Hrady – okr. přebor
FK Dynamo Vyšší Brod – okr. přebor

Memoriál začíná v 8.00 hod. a potrvá celý den.
Vstupné je dobrovolné

Občerstvení na hřišti je zajištěno.

IV. roËnÌk memori·lu JUDr. AntonÌna STRAKY

OPRAVA MOSTU
Od 22. 4. 2003 bylo započato s opravou silničního mostu 
na silnici III. třídy č. 1623 /Vyšší Brod – Hrudkov/.
Oprava vyžaduje úplnou uzavírku mostu v těchto termínech:

7. 6. – 8. 6. 2003   ú p l n á   u z a v í r k a 
14. 6. – 15. 6. 2003   ú p l n á   u z a v í r k a 
13. 10. – 19. 10. 2003   ú p l n á   u z a v í r k a 

Trasy objížďky budou vyznačeny na informačních tabulích
před uzavřeným úsekem.
Tyto uzavírky jsou nezbytné pro nadzvednutí střední
části mostu a výměnu ložisek.

Letošní čištění Vltavy proběhlo 3. 5. 2003. K vyhlášení tohoto ter-
mínu vedl Sdružení pro Vltavu fakt, že po loňské povodni se ze-
jména na březích řeky objevila spousta odpadu. Snahou tedy 
bylo ulehčit od něho řece i jejím břehům.
Navzdory nepříznivému počasí se čištění zúčastnilo 191 osob.
Velice nás těší, že vedle se vedle tzv. vodácké veřejnosti zapojili
i někteří z občanů měst a obcí, kterými řeka Vltava protéká. Její
osud však není lhostejný ani těm, kteří v jejím okolí nežijí.
Příkladem toho jsou žáci ISŠ Údlice na Chomutovsku, kteří se
této akce zúčastnili v rámci ekologické výchovy. Samozřejmě 
bychom neměli opomenout fakt, že se této akce zúčastnilo více
dětí, než tomu bylo v minulých letech. Nejmladšímu účastníkovi
Matěji Grofkovi budou teprve čtyři roky.
Díky dostatečnému počtu zúčastněných bylo možno čistit řeku
Vltavu od Loučovic až po Boršov nad Vltavou v celkové délce 77.4
km. Lidé byli rozděleni do 10 pracovních skupin, kdy každé z nich
byl přiřazen určitý úsek řeky. V úseku mezi Loučovicemi a Vyšším
Brodem se vyčistilo i okolí cyklostezky vedoucí podél řeky.
Naplněné pytle spolu s větším odpadem byly sváženy na sběrná
místa, kde byly připraveny kontejnery. Přesto zůstala 3 složiště 
s odpadem, který nebylo možné ručně ani na lodích dopravit na ta-
to sběrná místa, proto bylo Povodí Vltavy požádáno o jejich odvoz.
Celkem bylo odvezeno 13 ávií a naplněno 20 kontejnerů. Vedle 
igelitů, pet lahví atd. nechyběly ani tradiční pneumatiky všech veli-
kostí. Raritou uskutečněného čištění je jeden celý nákladní vlek 
v řece pod Rožmberkem.

Celkově lze tuto akci hodnotit jako velice úspěšnou jak v počtu
zúčastněných osob (navzdory ne zrovna příznivému počasí), tak
i v množství sesbíraného odpadu. Uvědomujeme si, že není v na-
šich silách úplně vyčistit řeku a její nejbližší okolí, přesto úsilí
všech zúčastněných nebylo marné.

DĚKUJEME VŠEM, KTERÝM NENÍ ŘEKA VLTAVA LHOSTEJ-
NÁ A PŘIŠLI POMOCI.

Doufáme, že nám zachováte svou přízeň.

Sdružení pro Vltavu
www.sdruzeniprovltavu.cz

»iötÏnÌ Vltavy 2003
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PRŸVODCEM AMERI-
CK›CH VETER¡NŸ
Když se poprvé ta „zakázka“ ob-
jevila, zdála se mi jako vzdálená
vize, spíše jako sen. Měl jsem
se setkat „z očí do očí“ s váleč-
nými veterány 389. regionu 104.
pluku 26. americké divize, kteří
skončili druhou světovou válku
na Vyšebrodsku. Těm vojákům z
roku 1945 je nyní kolem osmde-
sáti let. Nakonec jsem nabídku
přijal a na ony dva dny jsem se
připravoval celou zimu. Když
pod svým praporem nastupovali

k slavnostnímu pochodu v uniformách a s metály, tu Peter
Bogdan, Willian Peischen, Lawrence Hammer, James Holmes,
Vernon Nelson a Gordon Pettingell omládli nejméně o půl stole-
tí. Na fotografii je praporečník Vernon Nelson. Bylo s podivem, ja-
ké detaily si přímo v terénu pamatovali kolem německého zaja-
teckého tábora v Sejfech i kolem posledního boje pod Malšínem.
Spolu s nimi byl i vojenský historik 26. armády, a tak mnohé 
údaje, které jsem během obou dní získal, jsou přímo z válečné-
ho deníku 104. pluku 26. americké armády. Až všechno zpracuji,
asi po prázdninách, tak se s vámi o detaily konce druhé světové
války na Vyšebrodsku rád podělím. (fs)

LAVI»KA U äLAJSNY
S Vltavou ve Vyšším Brodě jsem již slavil zlatou svatbu.
Zasnoubení bylo na „F1“. Ef jednička není formule jedna, i když
v té době to byla nejrychlejší vodácká závodní kategorie.
Skládací kajak. Jako kdyby to bylo dnes, u vyšebrodské šlajsny
seděl starý pán, popíjel z lahve určitě pivo a já na něj křičel ahó-
óój. Teprve později jsem zjistil, že to byl vorař Bohouš Sípal a sle-
doval, jak kdo šlajsnu projíždí. Měl jsem tu čest, že jsem s ním
projížděl tuhle šlajsnu i na předposledním voru, co kdy z Vyššího
Brodu plul. Sjížděl jsem tuhle šlajsnu i s Lídou a Milanem
Polesných v době, kdy Lída byla mistryní světa. Sjížděl jsem ji
mockrát, určitě stokrát, s přáteli. Když letos vyšly mé „vodácké
noviny Inge“, tak mi Miloš nabídl, abych si s manželkou sjel
Vltavu na raftu. Já jsem s díky odmítl a šel si sednout na lavičku
u šlajsny. Snad to Miloš pochopil... (fs)

ANO, ANO ñ NE, NE
Již jen dny nás dělí od prvého závažného českého referenda,
když při rozdělování Československa se nás nikdo na naše mí-
nění neptal. Budeme se svobodně rozhodovat, zda chceme ne-
bo nechceme do Evropské unie. Já nemám rád to české „ano,
ale...“. Víte, to opatrnictví, nechávání si pootevřená vrátka pro

strýčka Příhodu. Také já mám vůči Bruselu i současné české vlá-
dě řadu připomínek. Rozhodující je pro mne, že Česká republika
chce do Evropské unie a ne Evropská unie do České republiky.
Tedy, abych se vyjádřil. Já budu hlasovat pro vstup do Evropské
unie, protože nechci, aby se naše Česká republika při odmítnutí
stala pustým ostrůvkem okolní Evropy. Nechci pro své dcery, aby
se musely rozhodnout, zda žít mimo Evropu, nebo do Evropy 
emigrovat. (fs)

»ERTI OD »ERTOVKY
Nedávno jsem doprovázel japonskou televizi, která mimo jiné na-
táčela i z kazatelny Čertovy stěny. Měla to být upoutávka na
Mistrovství světa raftů. Vyprávěl jsem jim nejen pověst o Čertově
stěně, ale i svůj příběh starý téměř čtyřicet let. Tehdy jsem po-
máhal vyšebrodskému řezbáři vynést od Vltavy nahoru ke kaza-
telně Čertovy stěny lipová metrová polena, ze kterých Karel
Krobů vyřezal sedm čertů. Byly to krásné loutky marionety a 
tihle čerti nebyli nikdy oblečení. Již tehdy se mi ti čerti tak líbili,
že jsem o nich a o Karlovi Krobů napsal. Byl jsem schopen uká-
zat i fotografie, jak s čerty hrajeme. Článek, fotografie a zacho-
valý čert vyšebrodského řezbáře Karla Kroba v muzeu ukázali,
že jsem si nevymýšlel. Čert má pivní bříško a ještě dnes mi při-
pomíná postavou jednoho tehdejšího vyšebrodského občana.
Jsem přesvědčen, že Karel se na to vše díval z obláčku s potě-
šením, a čerti v pekle, ti musí prohlásit Karla za jejich svatého.
Nebýt jeho, tak by japonské děti nevěděli, jak takový čert od Čer-
tovy stěny vypadá. (fs)

DLAéEBNÕ KOSTKY
Tehdy na počátku třicátých let dvacátého století, kdy byla celo-
světová krize, jsem ještě nebyl. Mám však zcela bezpečně pro-
kázáno, jak ve Vyšším Brodě tehdy řešili nezaměstnanost.
Nezaměstnaní museli v té době každý pracovní den vyrábět čty-
ři hodiny dlažební kostky a potom z nich vybudovali vydlážděnou
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silnici přes celý Vyšší Brod. Kdo vyráběl dlažební kostky a potom
dláždil, dostal podporu v nezaměstnanosti. Jak prosté a jedno-
duché. Vzpomněl jsem si na toto řešení v letošním květnu.
Oficiálně je ve Vyšším Brodě k letošnímu prvému máji stotřicet-
sedm nezaměstnaných. Možná, že vás okamžitě napadne to, co
mne. Zvláště, když jsem si mohl přečíst v novinách, že „Dlažební
kostky čistili včera pracovníci najatí stavební firmou, která prová-
dí komplexní rekonstrukci mostu ve Vyšším Brodě. Kostky musí
dělníci podle požadavku památkářů po opravě mostu vrátit zpět
na jeho povrch.“ Dál svou úvahu nerozvádím. Snad jen opakuji,
že ve Vyšším Brodě je 137 nezaměstnaných... (fs)

POD STAROU FRESKOU JE JEäTÃ STARäÕ
Když jsem v březnu psal o letošní opravě historické fresky nad
bývalou lékárnou v klášteře, to ještě nikdo netušil, že při zaháje-
ní restaurátorských prací se objeví pod touto freskou ještě starší
freska. Nyní památkáři zkoumají, „co s tím.“ V současné době se
jeví jako optimální sejmout ze zdi fresku, která měla být opravena,
a restaurovat tu starší, o které dosud nikdo nevěděl. Má to jeden
háček. Peníze. Práce na administrativní budově kláštera, tedy na
stráni nad Vltavou, se již rozběhly a letos by měla přijít řada na no-
vá okna a dveře. Také část podepřené zdi klášterního opevnění
má nejistý osud. Dosud nebylo rozhodnuto, zda se podaří zpevnit
základy, či zda zeď bude muset být rozebrána a po vytvoření no-
vých základů znovu postavena. Obdobný osud potkal zeď židov-
ského hřbitova v Rožmberku. Abych však nepsal pouze o klášte-
ru ve spojení s řemesly. V minulých dnech dávala bavorská tele-
vize velmi zajímavý pořad o přínosu vyšebrodského cisterciácké-
ho kláštera na rozvoj Šumavy. Pořad vznikl v návaznosti na rozši-
řování Evropské unie a po zhotovení české verze bude promítán

i v české televizi. A již ve středu 11. června od 16 hodin bude 
v klášteře koncert vyšebrodské lidové školy umění. Ten poslední
se mi moc líbil. (fs)

ZANIKL¡ OSADA DOBÿÕN
Bývala to ves mezi Kapličkami a Spáleništěm. Kolem vedla pra-
stará zemská stezka z Pasova do Vyššího Brodu. Zde končil
„klášterní les“ a začínalo panství Vítkův Kámen Rožmberků.
Rožmberský urbář z roku 1379 zde uvádí statek Dobring. Toto
německé označení vzniklo z osobního českého jména Dobra při-
vlastňovací příponou -in, takže původně znamenalo Dobrův
dvůr.V klášterním urbáři z roku 1530 je již Dobřín uváděn jako
klášterní majetek, který patří pod rychtu Kapličky. V tu dobu zde
bylo osm osedlých. Tedy osm statků a to bylo v té době velké 
osídlení se 150 hektary orné půdy. Před sto lety, na počátku 20.
století, na Dobříně bylo dvanáct zemědělských stavení a 80 oby-
vatel. Fotografie Dobřína ukazuje na výstavní vesničku s patro-
vými statky v půlkruhové návsi. Mimo velké zděné kaple zde by-
la i hospoda. Poslední údaj před odsunem Němců po druhé svě-
tové válce uvádí jedenáct stavení a 64 obyvatel bez těch mužů,
kteří byli na frontě. Za druhé světové války dle dodávek měly stat-
ky čp. 4, 6 a 7 více než dvacet hektarů. V roce 1946 bylo 
z Dobřína odsunuto v pěti transportech od 9. června  do 4. září
celkem 44 obyvatel, šest obyvatel z domu čp. 1 uteklo do blízké-
ho Rakouska před odsunem a obyvatelé domu čp. 6 opustili
Dobřín v roce 1947. Dle knihy padlých zůstali z Dobřína dva ob-
čané na frontách prvé světové války a nejméně tři ve druhé svě-
tové válce. Chabé pokusy o znovuosídlení Dobřína definitivně
ztroskotaly po vybudování „železné opony“, v jejímž rámci byly
všechny domy zbořeny. (fs)

Děti z přírodovědného oddílu VLCI Vyšší Brod vyvěsily ke dni
ptactva ve vyšebrodském parku 16 ptačích budek. Na výrobě bu-
dek se podílely děti za pomoci dospělých členů ČSOP V. Brod.
Materiál na výrobu dodal p. Pavel Žufa a truhlářskou dílnu poskytl
p. František Maurer.

Na vyvěšení budek se kromě dětí též podíleli Josef Svojsík,
Robert Ouředník a vedoucí oddílu Petra Švarcová a Michal
Kaiser.

za oddíl VLCI Vyšší Brod
P. Švarcová a M. Kaiser

PtaËÌ budky v parku
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Rada Města Vyšší Brod

I. B e r e   n a   v ě d o m í
1. Informaci pí. starostky o přípravě refe-

renda o přístupu k EU ve městě 
V. Brod.

2. Rezignaci JUDr. Dvořáka na funkci člena
přestupkové komise při MěÚ V. Brod.

3. Žádost p. Vl. Čížka o prominutí penále
k nedoplatku z vyúčtování služeb od-
boru vedlejšího hospodářství MěÚ V.
Brod za rok 2001.

4. Návrh městské vyhlášky. 1/2003 –
Řád pohřebiště.

 I I . S c h v a l u j e
1. P. Miroslava Kozáka za člena přestup-

kové komise při MěÚ V. Brod .

2. Odměnu advokátní kanceláři JUDr.
Pařízka, jak vyplývá z rozsudku Okr.
soudu Český Krumlov ze dne 15. 6.
2001.

3. Přípravu Programu rozvoje města 
V. Brod firmou CONDUCO. Budějovice.

4. Snížení pohledávky p. Hrubému 
o částku 4.911,– Kč – splaceno před
splatností /termín V/2004/.

I I I. Z a m í t á 
1. Žádost p. Vl. Čížka o prominutí penále

k nedoplatku z vyúčtování služeb od-
boru vedlejšího hospodářství MěÚ 
V. Brod za rok 2001.

IV. U k l á d á
1. Pí. starostce projednat s advokátní

kanceláří JUDr. Pařízka vymáhání dlu-
hu od Fr. Hrubého za porušení staveb-
ního zákona.

2. Pí. starostce vyvolat jednání s p.
Danielem Havlem o formě splácení
dluhu nájemného v č. p. 164.

Josef K o v a č í k 
místostarosta

Mgr. Marie E d e r o v á 
starosta

USNESENÕ ze zased·nÌ Rady MÏsta VyööÌ Brod, ze dne 13. 5. 2003

OPRAVA
Omluváme se občanům za mylnou informaci v minulém čísle zpravodaje.

Na stránce 5 došlo při přepisu k chybě a zasedání rady ze dne 1. 4. 2003 bylo mylně uvedeno 
jako veřejné zasedání zastupitelstva.

Výstava tří zemí se letos konala v rámci akce Urfahraner Markt.
Společná prezentace Bavorska, Horního Rakouska a Jihočeského
kraje, která probíhala v roce 2002 v Pasově, byla letos kvůli vý-
stavbě nového pasovského výstaviště přesunuta v menší míře do
rakouského Lince jako součást jarních trhů.
Jihočeský kraj se Výstavy tří zemí účastnil již podruhé. Stánek pod
číslem 243 byl situován v pavilonu č. 2 na ploše 90m2. Společně 
s Krajským úřadem Jihočeského kraje se prezentoval i Plzeňský
kraj a 8 zástupců větších měst a dalších subjektů cestovního ruchu
a lázeňství Jihočeského kraje.
Originalitu jihočeské expozice podpořila také některá kulturní vy-
stoupení (loutkové divadlo a tradiční vystoupení dudáckého dua
Dudlajda), česká kuchyně (zajištěno českobudějovickou společ-
ností Gastkom) i tradiční ruční výroba – šumavské holubičky
(pan Sarauer, Horní Planá). V rámci plzeňské části stánku pak
chodská keramika.
O kompletní expozici i jednotlivé materiály Jihočeského kraje byl
velký zájem. K nejvyhledávanějším patřily: plánky a mapy, mate-
riály Vyššího Brodu, Českého Krumlova, Lipna, informace 
o Hola-šovicích, známějších a tradičních akcích: Slavnosti pěti-
listé Růže, Slavnosti Zlaté solné stezky, Táborské slavnosti, či
koněspřežku, informace o Adalbertu Stifterovi, lázně, rybářství 
a lovectví, cykloturistiku.

Úryvek hodnocení výstavy pan Srb – Krajský úřad

Naše město bylo na výstavě také reprezentováno. V infostánku
Lipensko, kde se nabízely propagační materiály obcí a měst na
Lipensku. Od 26. do 30. 4. 2003 jsem byla na této výstavě 

osobně a od 1. 5. mě vystřídala kolegyně z Horní Plané. O ma-
teriály Vyššího Brodu byl velký zájem. Většina návštěvníků info –
stánku naše město už znala ,ale přesto si rádi naše propagační
materiály vzali. Akce přispěla k propagaci Vyššího Brodu, služeb
poskytovaných našim návštěvníkům.

Lucie Jankovcová

V˝stava t¯Ì zemÌ 26. 4. ñ 4. 5. 2003

UHELNÉ SKLADY KÁJOV oznamují, že letní slevy na hnědé uhlí platí pouze do 31. 6. 2003.
Informace na tel. čísle: 380 731 127

ČEKAN Vojtěch, jednatel spol.
Kontaktní adresa: CKN-PRODEJ PALIV Kájov v.o.s., Kájov 123, 382 21 KÁJOV
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»ISTÕRNA PEÿÕ!!!
Do našeho města přijede pojízdná

čistírna peří, která provádí
čištění peří, šití prošívaných dek

a polštářů na počkání

Sypkovinu dodá firma

Čistírna se zdrží
od 2. 6. do 6. 6.

Pracovní doba:
pondělí: 14.00 – 19.00 hod.

úterý – čtvrtek: 9.00 – 19.00 hod.
pátek: 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště čistírny je
u hotelu „Panský dům“.

HROBAŘSKÉ A HŘBITOVNÍ PRÁCE

DODÁVÁME S MONTÁŽÍ – NÁHROBKY, POMNÍKY, RÁMY, KRYCÍ DESKY,
MATERIÁL„TERACO“, ŽULA, MRAMOR, PÍSKOVEC

OPRAVUJEME, ČISTÍME, PŘEBRUŠUJEME, KONZERVUJEME, ROVNÁME

PRODEJ – LAMPY, VÁZY, ŠACHTY, SKŘÍŇKY, URNOVÉ OBALY,
NÁPISY SKLA, FOTOPORCELÁN, ATD...

NAVŠTIVTE PRODEJNU NÁHROBNÍHO ZBOŽÍ
HŘBITOV SOBĚSLAV, MRÁZKOVA ULICE

PROVÁDÍME – SEKÁNÍ, ZLACENÍ, STŘÍBŘENÍ PÍSMA, STAVBA HROBEK,
VÝKOP A ZÁSYP HROBŮ, EXHUMACE

REKONSTRUKCE – HŘBITOVNÍCH ZDÍ, BRAN, KŘÍŽŮ

PRÁCI PROVÁDÍME TÉŽ O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH I SVÁTCÍCH
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

PROVÁDÍME – ZEDNICKÉ, STUDNAŘSKÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE

– VEŠKERÉ CENY SMLUVNÍ, TÉŽ NA SPLÁTKY
– NEJSME PLÁTCI DPH

– NEPOŽADUJEME ZÁLOHY
– NEÚČTUJEME DOPRAVNÉ

KA - NO - SO - SHS, 392 01 SOBĚSLAV
TEL.: 81 534 904, FAX: 381 521 122, MOB.: 728 145 377

Pod klášterním rybníkem v místě bývalých suchých toalet a kop-
řiv vznikne v budoucnu odpočinkový parčík s lavičkami a infor-
mačním systémem o našem městě a okolí.

ParËÌk pod kl·öternÌm rybnÌkemVážení spoluobčané,
dozvěděla jsem se, že oděvy, které dáváte ke dveřím skladu 
s humanitární pomocí, jsou odtud odnášeny a prodávány.
Nevím, jak dlouho tato situace trvá a nepřeji si, abych byla dá-
vána do souvislosti s prodejem toho, co přinášíte. Pokud tedy
chcete mít jistotu, že to, co jste darovali do skladu, nekončí 
někde na pultě, donášejte vše v době, kdy je sklad otevřen:
úterý od 17 do 18 hodin.

Děkuji za pochopení
Marie Faldynová

Mše v kostele ve Vyšším Brodě:
Sobota a neděle – od 08:00 hod.

Mše v klášteře
Sobota od 06:30 hod.
Neděle od 10:00 hod.

Maria Rast – pouť každou druhou neděli 
v měsíci 14:45 hod. květen až září.

Od 22. 5. 2003 nově otevřena ordinace
INTERNA, DIABETOLOGIE, EKG, ULTRAZVUK

Ve vestibulu polikliniky Kaplice (Fantova 25)

MUDr. Petr TIŠER

Ordinační doba: Po až Čt: 7 až 12, 13 až 15 hod.
Pá: 7 až 12 hod.

telefon: 728 919 422



Vyhodnocení hospodaření v lesích Města Vyšší Brod za rok 2002

Výměra městských lesů: 980 ha
Městské lesy se nacházejí ve 14 katastrálních územích:
Bolechy, Boršov u Loučovic, Dolní Drkolná, Dvorečná, Herbertov,
Horní Jílovice, Hrudkov, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Mnichovice
u Loučovic, Ostrov na Šumavě, Studánky u Vyššího Brodu,
Svatomírov, Vyšší Brod, což je rozloha 14 000 ha.
Na tento majetek byl zpracován lesní hospodářský plán /LHP/ na
období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011. Městské lesy Vyšší Brod tvoří his-
torický majetek /cca 126 ha/ a přídělové lesy /cca 854 ha/. Nejnižší
bod je u rožmberského rozcestí /530 m. n. m./ a nejvyšší bod je ho-
ra Vyklestilka 887 m. n. m. Ostatní pozemky /převážně louky/ tvoří
29 ha, což je plocha, která bude časem k lesu přičleněna.

Odborná správa lesů:
Odborného lesního hospodáře zabezpečoval Pavel Žufa na zá-
kladě mandátní smlouvy, a to od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002.
K 1. 7. 2002 došlo ke změně, lesy byly pronajmuty společnosti
Monte Vyšší Brod s. r. o. – provoz „Městské lesy“, na základě
nájemní smlouvy č. 1/02 o pronájmu nemovitého majetku, uza-
vřené podle § 663 občanského zákonííku.
Jednatelem společnosti s. r. o. a OLH od 1. 7. 2002 je Pavel Žu-
fa. Dozor nad hospodařením v lesích prováděl Ing. Roman
Urbanec na základě mandátní smlouvy.

Systém hospodaření:
Na základě výběrového řízení byly vybrány 2 firmy, které prová-
děly zadané práce na tomto majetku. Byly to Lesy Vyšší Brod 
a. s. a Agrowald s. r. o., Rožmberk nad Vltavou.

Plnění plánovaných úkolu:

1. Těžební činnost
Plán Skutečnost

Púú - 40 /výchova/ 2,75 ha 170 m3 3,21 ha 231 m3

Pú - + 40 /výchova/ 9,66 ha 510 m3 6,01 ha 347 m3

Múú /obnovní/ - 2 830 m3 - 3 201 m3

PN, MN /kalamitní/ 200 m3 -1 092 m3

SA: 12,41 ha 3 710 m3 9,22 ha 4 871 m3

/z toho 329 m3 bylo zpracováno samovýrobou občany V. Brodu/

Těžba byla překročena o 1 161 m3 a zde jsou důvody:
a/ byla dotěžena hmota z roku 2001 /cca 250 m3/
b/ dále se začala zpracovávat kalamita z října 2002 /cca 581 m3/
c/ do plánu nebyla zahrnuta hmota ze samovýrob /cca 330 m3/

2. Pěstební činnost
Úkol prořezávek a zalesňování byl mírně překročen /v ha/.

Vyhodnocení ekonomiky 1–6/2002
Tržby celkem 1,075.000,– Kč
Náklady celkem 458.000,– Kč
Hospodářský výsledek 1–6/2002 617.000,– Kč

Vyhodnocení ekonomiky 7–12/2002
Tržby celkem 2,174.000,– Kč
Náklady celkem 1,056.000,– Kč
Hospodářský výsledek 7–12/2002 1,118.000,– Kč

V roce 2002 za období 1– 6/2002 bylo dosaženo zisku 617.000,–
Kč. Za období 7–12/2002 bylo dosaženo hospodářského výsled-
ku 1,118.000,– Kč. Plánovaný zisk městských lesů za rok 2002
měl původně činit 100.000,– Kč.
Město Vyšší Brod dostalo od městských lesů za obdobíí 
1 – 12/2002 částku 1,002.000,– Kč čistého.

Závěr:
Pro tok 2003 bude daný systém hospodaření zachován. Obě fir-
my úkoly v těžební činnosti plnily. Z důvodu vytvoření konkurenč-
ního prostřředí v těžební činnosti budou v městských lesích pra-
covat i jiné menší firmy, které se zabývají těžbou dřeva.
Pěstební činnost bude v roce 2003 již zcela v režii městských 
lesů, aby byly náklady co nejnižší. K tomu poslouží vlastní do-
pravní prostředek, který byl hrazen v plné výši z finančních pro-
středků provozu „Městské lesy“!

„Lesu zdar“
Pavel Žufa, jednatel 
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Základní umělecká škola Kaplice
ve spolupráce s Českou poštou, s. p.

pobočkou poštovního muzea ve Vyšším Brodě
a Cisterciáckým klášterem

si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení

V˝stavy pracÌ û·k˘ v˝tvarnÈho oboru 
Z·kladnÌ umÏleckÈ ökoly ve VyööÌm BrodÏ

Dne 18. června 2003 v prostorách Poštovního muzea 
ve Vyšším Brodě v 17.00 hod.

7

Jsou ÑmÏstskÈ lesyì pro mÏsto VyööÌ Brod p¯Ìnosem?!
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Ve statistickém výkaze, který odevzdává každá knihovna za uply-
nulý rok,je i řádek „prostředky na nákup knihovního fondu“. Část-
ka,kterou je vyplněn, se u nás v posledních letech pohybuje vždy
kolem 100.000,– Kč.Je to suma nemalá a možná,že někoho z ob-
čanů, kteří byli přítomni schvalování rozpočtu na letošek napadlo,
jak a za co se ten víc než slušný peníz utratí.
Něco přes dvacet tisíc jde na tisk, deníky a časopisy, z nichž část,
a to platí zvlášť u atraktivních titulů pro dívky a měsíčníků typu
Domov, Bydlíme apod., pořizujeme poměrně levně, za poloviční
cenu tím,že odebíráme v běžné distribuci neprodaná čísla a tedy
s dvouměsíčním zpožděním. Periodika se půjčují hodně, tvoří
přes dvacet procent celkových výpůjček.
„Zbytek“, kolem 75 tisíc Kč, utratíme za knihy.V loňském roce
vzrostl knižní fond o 570 svazků, z toho 32 titulů dostala knihov-
na darem. Loňský rok je už pryč, podívejme se na knihy poříze-
né za prvních pět měsíců roku letošního. Bylo jich 203, z toho 17
darů ponejvíce zaplacených z grantu ministerstva kultury Česká
kniha, o který si ročně žádáme. Hodnotnou a krásně provedenou
knihu věnoval městský úřad. Velká encyklopedie měst a obcí
České republiky potěší zvlášť zájemce o heraldiku a historii lid-
ských sídel naší země. Mluví-li se o darech, nemohu opomenout
velkorysý dar Města Bad Leonfelden v podobě souboru 40 knih.
Jde o obrazové publikace o památkách a přírodních krásách
Horního Rakouska a také o prózu a poezii hornorakouských au-
torů. Jsou to knihy samozřejmě v německém jazyce, ale krásné
fotografie osloví každého.
Za částku 33.385,– Kč bylo nakoupeno 61 knih naučných a 109
svazků beletrie pro dospělé čtenáře,do dětského oddělení pak
33 výtisků. Stojí i za zmínku,že knihovna nakupuje u dvou knih-
kupců z tvz. kamenných obchodů, kteří poskytují pětiprocentní
rabat. Asi jedna třetina knih je zakoupena prostřednictvím deale-
rů, kteří sice poskytují výrazné slevy,ale nabízejí většinou tituly
vydané již dříve. Využíváme i četných nabídkových slev naklada-
telských domů. Průměrná cena jednoho svazku pak pro nás vy-
chází na 164,– Kč, ale ti, co nakupují v klasických knihkupectvích,
vědí, že tam se průměr vyhoupne na dobrých 250,– Kč.
Když k nám přivedou poprvé paní učitelky prvňáčky, povídáme si
s dětmi o tom, že každá kniha je malé umělecké dílo, nesmí nám

dospělým být proto líto vydat za tu, kterou chceme vlastnit, třeba
i větší peníz. Ty ostatní si vypůjčíme ve veřejných knihovnách,
proto tu konec konců jsou. Abyste si přišli nové knihy vypůjčit ne-
bo jen prohlédnout, chci vám na závěr mého povídání s mnoha
čísly a číslicemi nabídnout pár zajímavých přírůstků našeho fon-
du. Je to takový pel-mel naučné literatury,beletrie i knih pro děti.
Možná, že vás některý titul zaujme.

Naučná literatura:
Fukuyama, F. „Konec dějin a poslední člověk“ filoz.úvahy
Franks, N. L. „Najdi, zaměř, znič!“ 2. sv. válka
„Technické památky Čech a Moravy“ technika
Selikowitz, M. „Dyslexie a jiné poruchy“ pedagogika
Sládek, M. „Němci v Čechách“ něm.- české vztahy
Sommerová, O. „O čem sní ženy“ psychologie
Plešinger, V. „Anděl v ďábelských horách“ cestopis

Beletrie:
Legátová, K. „Želary“ kniha r. 2001, psych.román
Legátová, K. „Jozova Hanule“ psych. román
Stifter, A. „Paměti mého pradědečka“ vzpom. próza
Kohout, P. „Kde je zakopán pes“ memoár. román
Daniel, A. „Inkové“ hist. román
Bernieres, L. „Mandolina kap. Corelliho“ válečný román
Viewegh, M. „Případ nevěrné Kláry“ spol. román

Mládež:
„Náramky přátelství“ výt. práce
„Co mám umět než půjdu do školy“ předškoláci
„Dinosauři“ přír. vědy
Schroder, P. „Moje kamarádka je koza nebeská“ humor. příběh
Bowling, J. „4 x Harry Potter“ příběhy malého kouzelníka
„Svět plný sluníček“ pro nejmenší

Do městské knihovny vás srdečně zve

Alena Řičánková

Pod pokliËku n·kupu knihovnÌho fondu v mÏstskÈ knihovnÏ

Otevírací doba vybraných kulturních památek

Cisterciácké opactví Vyšší Brod
Od 1. května do 30. září

Úterý až sobota: 9.00 – 16.15 hod. (přestávka 11.30 – 13.15 hod.) Pondělí: zavřeno
tel. 380 746 674

Poštovní muzeum Vyšší Brod
Od května až do října od 9.00 do 12.00 od 13 do 17.00 hod.denně mimo pondělí.

tel. 380 746 679

Státní hrad Rožmberk
duben a říjen – jen sobota a neděle: 9.00 – 16.00, květen a zaří – denně mimo

Pondělí: 9.00 – 17.15
tel: 380 746 838

Státní hrad a zámek Český Krumlov
duben, květen, září, říjen, – denně kromě pondělí: 9.00 – 17.00 hod., červen až srpen – denně mimo pondělí. 9.00 – 18.00 

tel: 380 704 711

Členové apoštolské církve Vás srdečně zvou na VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY
které se konají 8., 15., 22. 6., 27. 7. a 31. 8. 2003 v 9.30 hod. na náměstí ve Vyšším Brodě!

Uslyšíte křesťanské písně a poselství z Bible.
V případě nepříznivého počasí se bohoslužby uskuteční v ZŠ V. Brod – zadní vchod, ve stejnou dobu!
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PÿÕLOHA KULTURNÕCH PROGRAMŸ
A INFORMACÕ

(změny v programech vyhrazeny)

20.06.2003 Městský Park
– Antonína Pazdera – Renesanční Hry
– aktivní zábava v podobě středověkých her
Náměstní Svornosti – Český Krumlov

19:00 – Skupina historických nástrojů, koncert 
renesanční hudby

20:00 – ukázka lidových tanců z období 14. – 16. stol.
a jejich výuka

21:00 – Zahájení Slavností Pětilisté Růže
21:15 – divadelni představení ze života Rožmberků
22:00 – Noční ohňový průvod městem
22:30 – Fakír Per Braun
23:00 – Ukončení programu v centru města

Prokyšův sál, Prelatura Český Krumlov
18:00 – Prokyšův sál, budova Prelatury

– slavnostní předání cen města Český Krumlov
za rok 2002

Ulice Parkán
20:00 – Parkán– divadelní scéna
Šatlavská ulice – slavnostni v Šatlavě – středověká
hostina přímo na ulici
Široká ulice  – Historický trh
21.06.2003 Hradební ulice – scéna 

10:00 – koncert keltské hudby
12:00 – koncert renesanční hudby
15:30 – 17:30 Blok 1 – divadlo
18:30 – 20:30 Blok 2 – divadlo
20:45 – 22:15 Blok 3

Jižní zámecké terasy Státního hradu 
a zámku Český Krumlov
23:00 – Slavnosti Slunovratu
23:30 – Ohňostroj
23:45 – Ohňostroj 2
Kostel sv. Víta, Český Krumlov
– koncert duchovní hudby
Letní jízdárna Zámecká zahrada, Český Krumlov
11:00 – Koňmo Praha– Jak šlo vejce do světa 

– divadlo pro děti
13:30 – Soubor historického šermu SOK Písek – SOK

a Kateřin představení pro děti a rodiče
13:45 – Žonglér Inkognito Praha – nevídané kousky

mistra žongléra
14:10 – Skupina historického šermu Bratři z Růže 

Č. Krumlov– Perníková chaloupka
14:45 – Taneční soubor Campanelo Č. Budějovice –

renesanční tance
15:10 – Fakír Petr Braun Č. Budějovice 

15:35 – Skupina historického šermu Bratří z Růže 
Č. Krumlov – ukázka bojových umění

16:00 – Žonglér Inkognito Praha a jeho kousky
16:25 – Koňmo Praha – Mlynář a jeho dcera
Městský park
Folková scéna
11:00 – 18:00 – Městský park – A. Plamen Pazdera
– renesanční hry
Nádvoří Hotelu Růže, Horní ulice, Český Krumlov
21:30 – 23:00 – program měst s pětilistou růží v erbu
Nádvoří prelatury, Český Krumlov
9:00 – Skupina historických nástrojů Tabard Brno 

– koncert
11:00 – Divadlo Podiv Brno – O tříhlavém drakovi 

a povidlových buchtách
11:50 – Taneční skupina Iris Praha– renesanční tance
12:15 – SHŠ Gladius Brno – scénka „Turnaj“
12:35 – Tabard Brno – koncert
13:10 – Kejklířské vystoupení
13:30 – Taneční skupina Iris Praha – taneční výstup
13:50 – SHŠ Gladius Brno – scénka Ďáblův den
14:20 – Kapela Tabard Brno
15:00 – Divadlo Podiv Brno – Pohádka o začarovaném

princi
15:55 – Fakírské vystoupení
16:20 – Iris Praha – taneční výstup
16:35 – SHŠ Gladius Brno – scénka Giacomo
17:00 – Skupina Tabard Brno
17:35 – Iris – taneční skupina
Náměstí Svornosti, Český Krumlov
10:00 – Historický kostýmovaný průvod městem
10:15 – Slavnostní Ceremonie
12:00 – Collegium Fidle Dolce Plzeň – koncert
14:00 – In Flamenus Brno – On, fakír a palič ohně, 

ona, svůdná tanečnice s hadem
15:00 – Krumlovští pištci Český Krumlo koncert 

dětského sboru
16:00 – Cink Prachatice – koncert renesanční hudby
18:00 – Giostra Cavaleresca di Sulmona 

– prezentace italských hostů
Vyhlášení vítěze Turnaje RUŽÍ
21:00 – Divadelní představení ze života Rožmberků
22:00 – Maraca Brno – koncert
24:00 – ukončení programu v centru města
Turnajiště u Zámecké zahrady – Rytířský turnaj
11:30 – program
16:00 – Turnaj Růží

Slavnosti pÏtilistÈ r˘ûe 2003
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18:00 – Vyhlášení vítěze turnaje
19:00 – Odchod průvodu na náměstí
Scéna pro děti – Agentura Petr Barvík
12:00 – Divadelní společnost Agripa Opava – kejklířiny
12:30 – Hry pro děti – dobový kolotoč
13:00 – Divadelní společnost Agripa Opava 

– šermířské ukázky
13:30 – Dětský rýtířský turnajíček
14:00 – Hry pro děti
14.30 – Divadelní společnost Agripa Opava 

– Kouzelný buben– divadelní představení
15:00 – Středověké hry pro děti
15:30 – Kejklíř 
16:00 – Hry pro děti
16:30 – Divadelní spolek Agripa Opava 

– šermířské ukázky
18:00 – Dětský rytířský turnajíček
18:30 – Fakírské ukázky
Ulice Parkán – divadelní scéna – pod Městs. divadlem
Ulice Parkán – divadelní scéna
11:00 – Studio dell arte České Budějovice 

– Dlouhý, Široký a Bystrozraký – 
13:00 – Zlatovláska 
14:00 – Bořivoj Praha – Smrt ve službách 

– divadelní představení
15:00 – Bořivoj Praha – Princezny 

– divadelní představení
16:00 – Bořivoj Praha – Přátelé – divadelní představení
18:00 – Bořivoj Praha – Smrt ve službách 

19:00 – Bořivoj Praha – Smrt ve službách
20.00 – Studio del arte Č. Budějovice 

– Don Giovanni 

22. 06. 2003 –Hotel Růže – Jezuitský sál, Horní ul.
11.00 – Hudební matiné – Smyčcového orchestru 

Č. Krumlov a Městs. pěveckého sboru Perchta
Náměstní Svornosti
14:00 – Kapka Český Krumlov 

– koncert lidových pístniček
16:00 – Slavnostni ceremonie 

– Zakončení slavností Pětilisté růže
Zámecká jízdárna
15:00 – Když máky zavoní 

– koncert dětských sboru ZUŠ Č. Krumlov:
Medvíďata , Brumlíci, Lentilky

Ceny vstupného:
Pernamentka pátek 20. 6. sobota 21. 6 neděle 22. 6.
Dospělí 200,– 100,– 150, zdarma
Obyvatelé města 100,– 50,– 50,– zdarma
Studenti 100,– 50,– 50,– zdarma
Děti do 15 let 30,–
Děti do 10 let zdarma
Držitelé ZTP zdarma
Návštěvníci v zdarma kostýmech

TERMÍN SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RÚŽE DO ROKU 2005
18. – 20. 6. 2004; 17. – 19. 6. 2005

11. 7 a 12. 7. Letní noční prohlídky Začátky: 21, 22 a 23 hodin 

29. 6. v 19,00 hod. D. S. Bílá Ponožka „Křičící žena“ cca 30´

29. 6. ve 20,00 hod. D. S. Arnošt „Agenti“ cca 30´

1. 7. v 19,00 hod. D. S. Vendelín „Don Juan“ cca 40´ 

– parodie na klasický tex

1. 7. ve 20,00 hod. D. S. Bílá Ponožka „Křičící žena“ cca 30´

2. 7. v 19,00 hod. D. S. Vendelín „Don Juan“ cca 40´(7)

2. 7. ve 20,00 hod. D. S. Arnošt „Agenti“ cca 30´

13. 7. ve 20,00 hod. Folkový koncert Žalman a spol. Vstupné 100, – Kč

25. 7 a 26. 7. Letní noční prohlídky Začátky: 21, 22 a 23 hodin 

28. 7. ve 20,00 hod. Divadlo Esence  MUMRAJ V ZIMNÍ KRAJINĚ 

– Lev Birinskij a Ivan Fried 

30. 7. ve 20,00 hod. Divadlo Esence  LÁSKA KE TŘEM POMERANČŮM 

– Carlo Gozzi 

31. 7. ve 20,00 hod. Divadlo Esence  ZELENKAVÝ PTÁČEK – Carlo Gozzi

2. 8. ve 20,00 hod. Divadlo Esence  MUMRAJ V ZIMNÍ KRAJINĚ 

– Lev Birinskij a Ivan Fried 

8. 8 a 9. 8. Letní noční prohlídky Začátky: 21, 22 a 23 hodin 

22. 8 a 23. 8. Letní noční prohlídky Začátky: 20, 21 a 22 hodin 

RoûmberskÈ kulturnÌ lÈto
29. 6. v 19:00 Křičící žena D. S. Bílá Ponožka cca 30 minut / 11. 7. – 12. 7. Začátky: 21, 22 a 23 hodin

13. 7. Folkovy koncert Žalman a spol. v neděli ve 20,00 hodin Vstupné 100, – Kč / 25. 7. – 26. 7. Začátky: 21, 22 a 23 hodin
8. 8. – 9. 8. Začátky: 21, 22 a 23 hodin / 22. 8. – 23. 8. Začátky: 21, 22 a 23 hodin
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»ERVEN

Pátek 6. 6. 2003 20:00 hod
NA POKRAJI SMRTI

Akční thriller, USA, české titulky, 99 min.,
nevhodný do 12 let, premiéra 20 . 2. 2003

Pátek 13. 6. 2003 20:00 hod
HODINA PRAVDY

Drama, ČR, 70 minut, rok výroby 1999.

Sobota 14. 6. 2003 17.30 hod.
JEŽÍŠ

Histor. film, USA, 120 min. český dabing

Pátek 20. 6. 2003 20:00 hod.
TĚLO NA TĚLO

Akční triller, USA, Německo, 
české titulky, 91 minut, přístupné 
od 14 let, premiéra 27. 2. 2003

Pátek 27. 6. 2003 17:30
KNIHA DŽUNGLÍ II

Animovaný rodinný film , USA, český 
dabing, 69 min, premiéra 20. 2. 2003

»ERVENEC

Středa 2. 7. 2003 20:00 hod.
TAXI 2003

Akční komedie, Fr., české titulky, přístup-
nost od 12 let, premiéra 10. 4. 2003

Pátek 4. 7. 2003 20:00 hod.
PAVOUK

Thriller, Kanada, české titulky, přístupnost
od 15 let, 98 min., premiéra 20. 3. 2003

Neděle 6. 7. 2003 17:30 hod.
HARRY POTTER 

– TAJEMNÁ KOMNATA
Dobrodružný, USA, české titulky, 
161 minut, přístupné od 10 let, 

premiéra 12. 12. 2002

Pondělí 7. 7. 2003 20:00 hod
TAK DALEKO, KAM MĚ 

NOHY DONESOU
Valečné dobrodružné akční, Německo,

přístupnost od 12 let, 158 minut, 
české titulky, premiéra jaro 2003

Středa 9. 7. 2003 20:00 hod.
PÁN PRSTENŮ

Dobrodružný, USA, české titulky, 
179 minut, premiéra 16. 1. 2003

Pátek 11. 7. 2003 20:00 hod.
KLUCI TO CHTĚJ TAKY

Komedie, Německo, nevhodný do 12 let,
český dabing, 87 minut, 

premiéra 13. 3. 2003

Neděle 13. 7. 2003 17:30 hod.
KOUZELNÝ MEČ

Animovaný, USA, 90 min., český dabing,

Pondělí 14. 7. 2003 20:00 hod.
BOPWLING FOR COLUMBINE

Dokument, USA, české titulky, přístup.
od 15 let, 120 min., premiéra 6. 3. 2003

Středa 16. 7. 2003 20:00 hod.
LÁSKA S VÝSTRAHOU

komedie, USA, české titulky, 101 minut,
přístupný od 12 let, premiéra 13. 3. 2003

Pátek 18. 7. 2003 20:00 hod.
DŮM NARUBY

Neděle 20. 7. 17:30 hod.
CVRČEK A SPOL.

Pásmo pohádek,animovaný krátký film,
63 minut

Pondělí 21. 7. 2003 20:00 hod.
ZLOČIN JE EXSTRÉMNÍ SPORT

Akční, Riders, Francie, Velká Británie,
Kanada,české titulky, 83 minut, 

premiéra 27. 3. 2003

Středa 23. 7. 2003 20:00 hod.
PUPENDO

Komedie, ČR, přístupný mádeži, 
120 minut, premiéra 27. 3. 2003

Pátek 25. 7. 2003 20:00 hod.
SLZY SLUNCE

Triller, USA, české titulky, 118 minut,
premiéra 24. 4. 2003

Neděle 27. 7. 2003 18:00 hod.
DIVADLO ESENCE 

Klášterní zahrada – náhradní program kino 

Pondělí 28. 7. 2003 20:00 hod.
KAMEŇÁK

Komedie, ČR, přítupný od 12 let, 
100 minut, premiéra 23. 1. 2003

Středa 30. 7. 2003 20:00 hod.
CHICAGO

Musical drama, USA, české titulky, 
přístupnost 12 let, premiéra 2003

SRPEN

Pátek 1. 8. 2003 20:00 hod.
RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE

Akční komedie, USA, mládeži přístupný,
české titulky, 114 minut,

premiéra 10. 4. 2003

Neděle 3. 8. 2003 17:30 hod.
ČTYŘLÍSTEK

Pásmo pohádek, animovaný krátký film,
63 minut

Pondělí 4. 8. 2003 20:00 hod.
NOSTOP PÁRTY

Drama,Velká Británie Francie, Holansko,
přístupnost od 15 let, 115 minut, 

premiéra 23. 1. 2003

Středa 6. 8. 2003 20:00 hod.
OKO

Triller, Velká Británie Hongong Singapur,
98 minut, přístopný od 12 let, 

premiéra 20. 2. 2003

Pátek 8. 8. 2003 20:00 hod.
INTACTO

Thriller, Šapanělsko, české titulky, 108
minut, přístupbost od 12 let, premiéra 

6. 2. 2003

Neděle 10 . 8. 2003 17:30 hod
DOMA JE DOMA

Pásmo pohádek, animovaný krátký film,
70 minut

Pondělí 11. 8. 2003 20:00 hod.
PLNOU PAROU VZAD

Komedie, USA Německo, 93 minut, 
nevhodný do 15 let, české titulky, 

premiéra 10. 6. 2003

Středa 13. 8. 2003 20:00 hod.
GANGY NEW YORKU

Historický akční, USA, české titulky, 
108 minut, přístupný od 12 let, 

premiéra 1. 5. 2003

Pátek 15. 8. 2003 20: 00 hod.
KEN PARK

Drama, USA, české titulky, 86 minut, 
přístupný od 18 let, Premiéra 20. 3. 2003

Neděle 17. 8. 2003 17:30 hod.
BUDULÍNEK

Pásmo pohádek, animovaný krátký film
60 minut

Program kino ñ Ëerven aû srpen 2003
KINO VYŠŠÍ BROD, Městské kulturní zařízení MěÚ, Míru 250, 382 73  Vyšší  Brod, 380 746 343
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Pondělí 18. 8. 2003 20:00 hod.
KRÁSNÁ POKOJSKÁ

Romantická komedie, USA, české titulky,
mládeži přístupné, 107 min., premiéra 3.4.2003

Sředa 20. 8. 2003 20:00 hod.
BLAFUJ JAKO BACHHAM

Pátek 22. 8. 2003 20:00 hod.
DEVĚT KRÁLOVEN

Thriller, 113 minut, přístupnost od 12 let,
premiéra 6. 3. 2003

Neděle 24 . 8. 2003 17:30 hod.
O MALENCE 

Pásmo pohádek, animovaný krátký film,
80 minut

Ponělí 25. 8. 2003 20 :00 hod.
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVADBA

Středa 27. 8. 2003 20:00 hod.
ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ

Komedie, USA, mládeži přístupný, 
české titulky, premiéra 20. 3. 2003

Pátek 29. 8. 2003 20:00 hod.
IDENTITA

Neděle 31. 8. 2003 17:30 hod.
ŠROUBKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Pásmo pohádek, anim. krátký film, 60 min.

31. 5. dětský den „Vyšebrodská Holinkiáda“ 
zábava, hry a soutěže na vodě i souši nejen 
pro děti. Od 10. 00 hod. do 24. 00 hod. ,
kemp Pod Hrází.

7. 6. 4. ročník: „Závod horských kol“ 
– Hamerská rokle ve V. Brodě od 14. 00 hod.

21. 6. „Memoriál JuDr. Antonína Straky“
– turnaj žáků ve fotbale, od 8. 00 hod. na hřišti
ve Vyšším Brodě 

21. 6. oslavy hasičů „130 let založení SDH ve V. Brodě“
od 8. 00 hod. hasičská zbrojnice + náměstí v parku

28. 6. Musica Altovada – cyklus dobročinných kon-
certů vážné hudby, Chrám Nanebevzetí P. Marie
Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě 
učinkují: Smyčcový orchestr Č. Budějovice 
+ učitelé ZUŠ – Kaplice: Leo Schwarz – varha-
ny, Anežka Opekarová – housle, Marek Neckář
– kytara, Petra Sedláčková – zpěv

3. 7. koncert: Nezmaři, klášterní zahrada (kino) 
V. Brod, od 19.00 hod.

10. 7. koncert v Chrámu Nanebevzetí P. Marie
Cisterciáckého kláštera, 20.00 hod.
učinkují: Lenka Baarová – flétna, The Baarová
Quartet – Mozart, Elgar . . .

12. 7. koncert v Chrámu Nanebevzetí P. Marie
Cisterciáckého kláštera
jeden ze tří v EÚ, 10. 00 hod., koncert pro flétnu
(Marion Verbruggen – Belgie) a čembalo 
(Mitzi Meyerson – Německo).

17. 7 koncert: Poutníci, klášterní zahrada (kino) 
V. Brod, od 19. 00 hod.

26. 7. Musica Altovada – koncert v Chrámu
Nanebevzetí P. Marie Cisterciáckého 
kláštera, 20. 00 hod. učinkují: Zdeněk Hatina –
varhany, Petra Sedláčková – zpěv

27. 7. Divadlo Esence , Zelený ptáček, 
klášterní zahrada Vyšší Brod od 18:00

7. 8. koncert: Paleček – Janík, klášterní zahrada 
(kino) V. Brod, od 19.00 hod.

17. 8. Varhaní koncert v Chrámu Nanebevzetí 
P. Marie Cisterciáckého kláštera, 19. 30 hod.
učinkují: Waldemar Krawiec – Litva

21. 8. koncert : Fleret – Vizovice, klášterní zahrada
(kino) V. Brod, od 19. 00 hod.

23. 8. „Svatobartolomějský trh a pouť“, 
v parku na náměstí V. Brod, od rána

30. 8. Musica Altovada – poslední z cyklu dobročin-
ných koncertů vážné hudby v Chrámu
Nanebevzetí P. Marie Cisterciáckého kláštera,
20. 00 hod. učinkují: Jaroslav Kohout – varhany,
zpěv – členové divadla Č. Budějovice 

5 -7. 9. „Plavba kuriózních plavidel“, pokračování 
v čtvrtstoleté tradici, program začíná již koncer-
tem v pátek od 19. 00 hod., start plavidel sobota
6. 9. ve 13. 27, pokračování programem 
a večerní zábavou do ranního kuropění

Změny programu vyhraženy !!!

KulturnÌ program pro mÏstro
VyööÌ Brod ñ lÈto 2003
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LÈto v P¯ednÌ V˝toni
Pro rekreanty a širokou veřejnost je na letní sezónu připraven bohatý kulturní program k příjemnému pobytu 

AREÁL LETNÍCH SPORTŮ „ATLAS“ od 20. 5. OPĚT otevřen provoz na všech sportovištích, pláži, na všech hřištích
– kopaná, volejbal, tenisové kurty, dětský koutek, moderní kiosek rychlého občerstvení, hřiště na metanou.
K zapůjčení jsou kola, lodě s možností využití mola a dalších her – ruský kulečník, kulečník Billiar, Pitangue 

a další s následujícím doprovodným programem:

14.6. 11,00 Lipno patří dětem – II. ročník s pestrá nabídka aktivit a soutěží pro děti
28.6. 9,30 Turnaj v metané; pořádá oddíl metané Přední Výtoň
2.7. 20,30 Koncert skupiny – NEZMAŘI 
6.7. 13,00 Koncert skupiny VAKAVA – country hudby
12.7. 19,30 Diskotéka – GIN F# V. Brod
16.7. 20,30 Koncert skupiny – POUTNÍCI
20.7. 13,00 Koncert skupiny – BUBÁCI
27.7. 13,00 Koncert – Miloš Solfroňk
6.8. 9,00 Turnaj mistrů v tenise pod patronací KOPERTIVA a. s.
6.8. 20,30 Koncert – Paleček – Janík
9.8. 9,30 Diskotéka GIN F# V. Brod
17.8. 13,00 Koncert skupiny – Galašpacír šou
20.8. 20,30 Koncert skupiny – Fleret Vizovice
29. – 31. 8. TRiatlon pod patronací MAc DoNAlds´
Jihočeský pohár a finále EXTERA s vloženým závodem pro děti a odvážné. V sobotu koncert a tanec.

NA PENSIONU VYHLÍDKA VEČERY S VÝHLEDEM NA JEZERO
Pravidelná posezení s hudbou k pobavení s dobrou kuchyní a jízdou na koních.

V termínech: 3. 7.; 6. 7.; 10. 7.; 13. 7.; 17. 7. ; 20. 7.; 23. 7.; 23. 7.; 27. 7. ; 30. 7.; 3. 8.; 7. 8.; 10. 8.; 13. 8.; 16. 8.; 21. 8.;
Vždy od 17.00 hod .

Celoročně a každodenně zajištěn provoz INFOCENTRA, kterému byl za výsledky v roce 2002 udělen dekret POHÁDKOVÁ
KANCELÁŘ. Poskytuje ucelené informace, prodej suvenýrů, cigaret, nabíjení telefonních karet, Sběrna sazky a sportky až po

kurzové sázení, prodej rybářských lístků, půjčovaní sportovního náčiní, objednávky využití tenisových kurtů a dalších sportovišť.
Otevřeno v létě od 8,00 do 18,00 hod.

Objednávky a informace obdržíte i telefonicky:
MOBIL – 728 762 857 a 602 611 848, TEL: 380 735 004 a 380 735 064

LodnÌ doprava na p¯ehradÏ Lipno

Malý okruh, délka 22km
– doba jízdy 1,20 hod.
– provoz denně květen – říjen 8 – 17 hod
– cena za osobu: dospělý 170 Kč / 6,00 EUR

děti 85 Kč / 3,00 EUR

– trasa z přístavu Lipno nad Vltavou na trase Přední Výtoň,
Frymburk, Hruštice, vyhlídka na začátek největší části je-
zera směrem na Smrčinu (1337 m. n. m.), Maldaublick,
Vítkův Kámen

Velký okruh:
– délka 32 km, doba jízdy 2 hod.
– provoz denně květen – říjen 8 – 17 hod.
– odjezd v hlavní sezoně v 13:30
– cena za osobu: dospělý 195 kč / 6,80 EUR

děti 105 Kč / 3,60 EUR
– trasa z přístavu Lipno nad Vltavou na trase Přední Výtoň,

Frymburk, Dolní Vltavice, Radslav, vyhlídka na největší
plochu jezera u Černé v Pošumaví s pohledem na
Smrčinu, Moldaublick, Vítkův Kámen

Plavby se provádějí při počtu nejméně 40 osob.
Společné výpravy je vhodné předem objednat 

na požadovaný termín a hodinu. Při menším počtu zájemců 
lze plavu uskutečnit pri doplacení na 40 osob.

OKRUŽNÍ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY NA PŘEHRADĚ LIPNO:
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Noční okruh:
– večery na Lipenském jezeře s hudbou a tancem
– délka 35 km, doba jízdy 3 hod., v době od 1.7. – 31. 8.
– cena za osobu : dospělý 340 Kč / 11,40 EUR

děti 170 Kč / 5,90 EUR
– odjezd z přístavu Lipno nad Vltavou v 19 hodin

Jízdy na objednávku:
– dle přání po Lipenské přehradě po trase Lipno nad Vlt.

– hlavní přístav – Horní Planá s možností výběru cílové
stanice

– možnost kombinace loď – autobus
– provoz denně květen – říjen 8 – 17 hod.

Na všech lodích je po dobu plavby otevřen lodní bar 
s možností občerstvení.

Informace: Lipno nad Vltavou – Lipenská přehrada

17. 5. 2003 So a zahajení plavební sezóny
09:00 Jelení Vrchy– ukázka plavení dřiví
08:30 – 09:00 lidové melodie z jižních Čech
15:00 Ježová – Růžový Vrch – ukázka plavení dříví
12:00 – 15:00 kulturní pořad v oblasti 

Růžového Vrchu
16:00 – 17:00 kulturní pořad v oblasti 

Růžového Vrchu

31. 5. 2003 So 15:00 Ježová – ukázka plavení dříví

22. 6. 2003 So 15:00 Ježová– ukázka plavení dříví

30. 6. 2003 Ne 15:00 Jelení Vrchy – ukázka plavení dříví

20. 7. 2003 Ne 15:00 Ježová– ukázka plavení dříví
15:00 Ježová – ukázka plavení dříví

12:00– 14:30 – kulturní pořád v oblasti 
Růžového Vrchu

13:00 – 14:45 pořad pro děti

17. 8. 2003 Ne S vyprávěním pohádek v češtině a v němčině
v podání Heleny Svobodové a Helmuta
Wittmanna u Liščího křížku 
(beim Fuchsenkreuz) nedaleko Ježové

15:30 – 17:00 kulturní pořad v oblasti 
Růžového Vrchu

24. 8. 2003 Ne 15:00 Jelení Vrchy – ukázka plavení dříví

13. 9. 2003 So 15:00 Světlá voda 
– Stocký potok – ukázka plavení dřiví

20. 9. 2003 So 15:00 Ukončení plavební sezóny
Ježová – ukázka plavení dříví

Schwarzenbersk˝ plavebnÌ kan·l
Setkání s tradicí – 5. ročník Slavnosti Schwarzenberského plavebního kanálu

AutobusovÈ spojenÌ
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Vilém z Rožmberka vládl svému dominiu 
v letech 1551 až 1592, tedy více než čtyři-
cet let. Vlády se ujal jako šestnáctiletý, byl
čtyřikrát ženat, ale  potomka se nedočkal.
Rožmberské dominium, k němuž na ra-
kouské straně hranic poblíž Vyššího Brodu
patřilo ještě lenní panství Haslach, mělo asi
jedenáct tisíc osedlých. Každý osedlý byl
majitelem měšťanského domu nebo selské-
ho stavení. Dle urbáře vyšebrodského kláš-
tera z roku 1530 měla vyšebrodská rychta
mimo městečka Vyšší Brod i čtrnáct vesnic.
Samotný Vyšší Brod měl 70 a celá rychta
184 osedlých. Největší vesnicí byl Herber-
tov, který měl v té době 18 osedlých. Na
jednoho osedlého v té době připadalo se-

dm lidí, a tak lze od-
hadnout, že vy-

šebrodský rych-
tář měl „pod
sebou“ více
zhruba tisíc tři
sta podda-

ných.

Z doby vlády Vi-
léma z Rožmberka

známe pět nebo
šest rychtářů

Vyššího Bro-
du. V letech
1559 až
1564 to byl
Wolfgang Ort-

ner.Stejný Wolf-
gang Ortner je 

uváděn i v roce

1569. Je pravděpodobné, že se jedná o jed-
noho a téhož muže. Může to však být 
i jeho syn, neboť v roce 1591 a 1594 je
Wolfgang Ortner uváděn jako majitel domu
čp. 81. V roce 1566 je písemně připomenut
rychtář Kaspar Knoll. Příjmení Knoll v té do-
bě bylo mezi vyšebrodskými měšťany hojné,
ale křestní jméno Kaspar jsem mezi nimi ne-
našel. Zřejmě bydlel v domě čp. 44 
a vlastníkem domu byla jeho matka, vdova
Siegmunda Knolla. Mohl však bydlet i v do-
mě čp. 55, kde je majitelem v letech 1576 
a 1588 Balthazar Knoll. Další Knoll, tento-
kráte Hans, je majitelem domu čp. 59 „před
rokem 1590.“ Další Knoll, tentokráte Walter,
byl vlastníkem domu čp. 63 a to také v le-
tech 1561 a 1588. V roce 1688 byli dokon-
ce dva rychtáři. Georg Saurschläger a
Hans Lachenwitzer. V roce 1588 uváděn
Andreas Lachenwitzer jako majitel domu
čp. 37, což byl zřejmě otec rychtáře. Hans
Lachenwitzer umírá v roce 1599 v domě čp.
79, což byl městský pivovar. Poslední zná-
mý rychtář Vyššího Brodu za vlády Viléma
z Rožmberka je připomínán v letech 1590
až 1593, O něm víme, že bydlel v čísle po-
pisném 28 a zemřel v roce 1594. Jmenoval
se Hans Holfeller.

O povinnostech rychtáře na vyšebrodské
rychtě nás zřejmě nejlépe informuje
Jaroslav Pánek, který se zabývá poslední-
mi dvěma Rožmberky, zejména Vilémem.
Na rychtě se většinou odehrával veškerý
právní život sedláků. „Rychtáře a konšely 
v poctivosti mějte a jim poslušni buďte,“ 
opakovaně nařizovaly předpisy Viléma z
Rožmberka. Rychtář se staral o převody
nemovitostí a vyrovnávání dluhů, evidenci

obyvatelstva, sirotky a dbal na dodržování
mravnostních zásad. Provinilce mohl trestat
pokutami nebo vězením, ale rozhodování 
o všech závažných přečinech, jakými bylo
ohrožení života a majetku, „čarování,“ si vy-
hradila vrchnost a její vyšší úředníci.
Stěžejní úkol rychtáře spočíval v obhajobě
a prosazování zájmů Rožmberků. Šlo ze-
jména o stíhání lesního a vodního pychu,
kde platila zásada: „Kdož bude usvědčen,
vis aneb se vyplať!“

Rychtář sloužil jako převodní článek mezi
vrchností a poddanými. Svolával poddané
na „hromadu,“kde jim vysvětloval nařízení,
a pokud se některý osedlý nedostavil, brzy
se dočkal pokuty. Trest stihl každého, kdo
řádně nehospodařil nebo kdo byl přistižen
při prodeji svých výrobků jinde než na vy-

RYCHT¡ÿI A KONäEL…
VE VYäÕM BRODÃ ZA VIL…MA Z ROéMBERKA
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šebrodském trhu. Potrestán byl každý, kdo
se podle dobových měřítek obohacoval na
účet Viléma z Rožmberka. Rychtář měl ta-
kové projevy tvrdě potírat, ale Vilém z
Rožmberka jim příliš nedůvěřoval, a tak již 
v roce 1553 zřídil „úřad pojezdného,“ který
kontroloval nejen poddané, ale i „shovívavé
rychtáře.“ Důkladnost, s jakou byly na po-
čátku Vilémova vládnutí sestavovány „Řá-
dy,“ ukazuje na velmi zřetelné utužování
kázně a poslušnosti každého poddaného,
tedy i vyšebrodského rychtáře.

Městečko Vyšší Brod spravovala městská
rada, což byl sbor dvanácti konšelů, který
jmenovali vyšší rožmberští úředníci z řad
předních měšťanů. Členství v městské radě
bylo pro měšťany nejen čestnou povinností,
ale především břemenem, které nelákalo.
A tak vrchnostenští úředníci, kteří dosazo-
vali konšely z moci rožmberského vladaře,
leckdy naráželi na nesnáze, když „nynější
konšelé rádi by každej prázden byl a na ji-
ného vstrčil, ježto se nehodí k tomu.“
Celkově však lze objektivně říci, že vyše-
brodští měšťané používali mnoha výsad a
jejich právní postavení bylo podstatně přízni-
vější než na vesnicích vyšebrodské rychty.

Mezi výsady vyšebrodských měšťanů na-
příklad patřilo i povolení nosit zbraň „pro 
obranu před zhoubci a loupežníky,“ z čehož
vyplývá, že ve Vyšším Brodě a v okolí ne-
bylo až tak moc bezpečno. Soud, zejména
„hrdelní právo“, Vyšší Brod nikdy neměl a
„poslední slovo u soudu“ vždy náleželo
Rožmberkům. V Řádu z 16. století, které
vydal Vilém z Rožmberku, mne zaujal je-
den článek: „Poněvadž mnoho neřádův jest
mezi lidmi, takoví, že mnohé děvečky i vdo-
vy dopustíc se neřádu a obtíženy jsou, a
potom potracují děti a hubí je tajně, protož
jest Jeho Milosti páně poručení, aby rychtář
každý to opatřil, aby každého čtvrt léta při

suchých dnech všechny děvečky a dívky
bývaly skrze rozumné ženy prohlíženy,
jest-li která těhotna.“ Samozřejmě, že stej-
ný příkaz platil i pro rychtáře Vyšší Brodu.
A co se dělo v té době ve Vyšším Brodě ?
Na Velký pátek 1559 vyhořelo ve Vyšším
Brodě 54 domů. Mezi nimi to byla celá
střední řada domů na náměstí. Znovu zde
již nikdy nebyly postaveny.

František Schusser

VYäEBRODSK› KL¡äTER
ZA VIL…MA Z ROéMBERKA
Za vlády Viléma z Rožmberka, v letech
1551 až 1592, byly ve vyšebrodském cis-
terciáckém klášteře čtyři opati a jeden ad-
ministrátor.Opat Johann I. Ulrichsberger
byl zvolen 21. prosince 1549 a zemřel 13.
června 1562. Tento opat například v roce
1554 udělil privilegium vyšebrodskému ce-
chu hrnčířů.Tento opat se vyznačoval i tím,

že koupil z Pasova mnoho knih pro vyše-
brodskou klášterní knihovnu.Václav Březan
uvádí, že od 2. února 1552 byla matka
Viléma z Rožmberka se svými dcerami ve
vyšebrodském klášteře.

Zemřelého opata Johanna I. Ulrich-sberge-
ra vystřídal již 22. vyšebrodský opat v řadě,
který se jmenoval Johann II. Hayder.
Narodil se v nedalekém Horním Dvořišti a
především osvobodil téměř všechny vesni-
ce rychty Vyšší Brod od „odúmrtí,“ což mů-
žeme z dnešního pohledu nazvat „dědickou
daní.“ Dále udělil vyšebrodským tkalcům
cechovní privilegia. Když v roce 1562 vypu-
kl na Krumlově mor, „po svatém Havlu pan
vladař s paní kněžnou ráčili býti před morem
v klášteře vyšebrodským.“ Pražský arcibis-
kup Anton Brus z Mohelnice o něm píše 4.
listopadu 1569 císaři Maxmilií-
novi: „Je to vzdělaný muž, také ji-
nak počestný, vede bohabojný ži-
vot a tak se chová, ve svém kláš-
teře má opravdu křesťanskou dis-
ciplinu a pořádek...“

V roce 1576 žádal Vilém z
Rožmberka na opatovi Johannu
II. Hayderovi přenechání výčep-
ního práva na mnohých vesni-
cích kláštera na doživotí.To mělo
zlepšit přijmy Viléma z Rožm-
berka. Jak se píše v klášterních
spisech, „tento rožmberský pán
byl při všech svých dobrých
vlastnostech nádhery milovný
muž, který trpěl trvalým nedo-
statkem peněz.“ Opat Johann II.
Hayder „zlomen stářím, složil
svůj úřed 16. července 1576 a u-
končil svůj zbožný život v úpl-
ném klášterním ústraní 31. květ-
na 1578.“ Bez prodlení, jak říká

Chronikon Rosense, byl zlatokorunský opat
Georg I. Taxer dosazen Vilémem z Rožm-
berka za 23. vyšebrodského opata.

Stal se tak prvním a také jediným vyše-
brodským opatem, který nebyl zvolen kláš-
terní kapitulou. Georg I. Taxer byl již jednou
Vilémem z Rožmberka jmenován opatem.
Jako vyšebrodský převor byl 15. ledna
1568 jmenován opatem ve Zlaté Koruně.
V roce 1576 jmenoval Vilém z Rožmberka
zlatokorunského opata Georga I.Taxera 23.
opatem vyšebrodského kláštera. Jako opat
Vyššího Brodu nechal v roce 1578 nové o-
patství spojit krytou chodbou, spojenou s
budovou konventu a v roce 1584 vystavěl
pro konvent klášterní jídelnu. V roce 1583
obdržel Georg I. Taxer na vlastní žádost od
císaře Rudolfa II. pro klášter „velké zvýhod-
nění.“ Vyšebrodský klášter směl odebírati
každoročně 40 soudků soli bezplatně z c.k.
colné komory v Gmündenu.Tyto bezplatné
dodávky soli pro vyšebrodský klášter zrušil
až císař Josef II. v roce 1786.

V průběhu vlády opata Georga I. Taxera se
stále více na území kláštera rozšiřovalo
protestanské hnutí. Když v roce 1584 přišli
do Českého Krumlova jezuité, opat Taxer
prosil, „zda by jezuité mohli vyslat jednoho
kněze, aby v klášteře konal kázání.“
Poddaní vyšebrodského kláštera 31. čer-
vence 1585 prosili, aby jim byly ponechány
dosavadní obyčeje, „že by jim bylo líto, když
by byli první, kteří začali vzpouru proti vrch-
nosti.“ O dalších krocích opata Taxera již nic
listiny neříkají. Snad jen dodat, že „opat
Taxer byl nevysoké postavy, veselé mysli,
měl rád hudbu a pro sebe rozumný.“ Co
ono „pro sebe rozumný znamenalo, to ne-
vím. Vím však, že opat Taxer byl v roce
1587 zvolen opatem kláštera Sedlec, kde
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„až do své smrti v roce 1595 pobýval.“ Víme
také, že 21. května 1585 nocoval ve vyše-
brodském klášteře arcikníže Ferdinand
Tyrolský se svou manželkou při cestě za 
císařem Rudolfem II. Vánoce 1585 ve vyše-
brodském klášteře strávil i Vilém z Rožm-
berka.

Johann III. Harzius byl rodilý Frank, bakalář
teologie na krakovské univerzitě a převor 
v holandském Advertu. V roce 1584 přišel
do vyšebrodského kláštera a v roce 1586 se
zde již stal převorem. Po odchodu Georga I.
Taxera byl zvolen administrátorem kláštera
a v květnu 1588 24. opatem. Za svůj životní
cíl si vzal potlačení protestanského hnutí na
území kláštera. Podrobně jsem o tom psal 

v článku „Povstání protestantů,“ který byl 
uveřejněn ve Vyšebrodském zpravodaji 
v únoru 1998. Zde jen připomínám, že opat
Johann III. Harzius posledního října 1588 
umírá a třetího listopadu 1588 byl pohřben 
v klášterním kostele před schody presbytáře.

Po předčasné smrti opata Harziuse byl vy-
šebrodský klášter spravován opatem
Antonnem Flammingem z Königssalu a ja-
ko spolusprávci světští kněží Nikolaus
Jamson a Franz Petzelins. Společně uspo-
řádali na území vyšebrodského kláštera je-
zuitskou misii a „720 poddaných protestan-
tů kláštera dovedli k přijetí katolické víry. Ti,
kteří nechtěli přestoupit na katolickou víru
museli se vystěhovat.“ Administrátor Fla-

mming nechal zabavit jejich majetek a stat-
ky. Anton Flaming odešel z vyšebrodského
kláštera jako opat kláštera Randensis ve
Slezku v roce 1589.

Již 22. července 1589 žádá převor Michal
Fabritius Viléma z Rožmberka o novou vol-
bu opata. Z neznámých důvodů došlo k vol-
bě 25. vyšebrodského opata až v roce 1591
a opatem byl zvolen právě Michal Fabritius.
„Posledního srpna 1592 zemřel Vilém z
Rožmberka a opat Fabritius se zúčastnil je-
ho pohřbu.“

František Schusser

OFF ROAD team Mahera zve všechny odvážné cyklisty na čtvrtý ročník zá-
vodu horských kol do Hamerského údolí dne 14. 6. 2003. Start závodu je ve
14.00 hod. Závodí se v těchto kategoriích: I. kat. 0 – 5 let, II. kat. 6 – 8 let,
III. kat. 9 – 12 let, IV. kat. 13 – 15 let, V. kat. 16 – 35 let, VI. kat. 36 – 50 let,
VII. kat. – senior. Délka tratě je úměrná dané kategorii. Podmínkou účasti je
ochranná přilba. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí. Nezapomeňte
vzít s sebou kamarády!

Další připravovanou akcí OFF ROAD teamu Mahera je závod raftů s ná-
zvem „Od mostu k mostu“ naplánovaný na 6. 9. 2003.
Jaký by to byl motoristický team, kdyby nepřipravil závody na motocyklech?
Můžete se těšit na konec září, kdy se do Vyššího Brodu sjedou profesioná-
lové i amatéři motokrosového a enduro sportu.

Na závěr cyklistické sezóny chtějí členové teamu pozvat opět příznivce hor-
ských kol na Hamerský pedál.

Nečekejte na závody, sedněte na kolo a jděte trénovat do Hamerského údolí.

Upozornění – Každý, kdo bude chtít na motocyklu využít tréninkovou trať 
v Hamerském údolí, nechť se předem domluví.

Kontakt:
Roman Marek, Zahradní 274, Vyšší Brod, tel.380 746 027.

P¯ijÔte si zaz·vodit
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Rubrika ökoly

Najdi zvířátkům v kroužcích jejich dvojče. Až je najdeš, můžeš dvojčátka vybarvit stejnými barvami.

Porovnej obrázky! Pokud se budeš pozorně dívat, najdeš 
u dvojice obrázků 8 rozdílů. Nakonec můžeš obrázky hezky vybarvit.

A nyní troška matematiky pro vychytralé
hlavinky:

1. doplň znaménka +, -, ., :
nebo závorky tak, aby platilo:

9  9  9  9  9  =  20
2. Kolik obdélníků je na obrázku?

(Ř.10)
( Ř.(9+9):9+9+9=20)

Lachtan
Karolína Mesárošová /9,B/

Lachtan je savec
i výborný plavec.

Je hravý i zvědavý
a každého rád pobaví.

Loví rybky,korýše,
neskáče rád do výše.
On má ale velmi rád
surfování ve vlnách.

V moři je rychlý jako šipka
a mrštnější než malá rybka.
Na souši moc rychlý není,

to mu ale nevadí,
když mu začne býti vedro,

tak se v moři ochladí.
S delfíny si hraje rád
a je s nimi kamarád.

Lachtan, ten má lidi rád,
i s nimi je kamarád.
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17. května v 17.00 hod. se v Rožmberku nad Vltavou odehrál již
11. ročník fotbalového utkání mezi ženami a muži.

K zápasu nastoupilo celkem 16 žen a 12 mužů. Ženy vyběhly na
trávník v fotbalových dresech a muži tradičně ve slušivých zele-
ných sukýnkách. Od samého začátku měly ženy nejenom počet-
ní, ale i herní převahu. V případě, že se některý z mužských hrá-
čů stával ženskému družstvu moc nebezpečný, např. běhal moc
rychle anebo si dokonce dovolil dát gól, byl sudím náležitě po-
trestán. Musel zápas dohrát v rybářské holínce, popř. mu byly
obě dolní končetiny  svázány červenou stužkou. Nakonec ženy

za mohutného povzbuzování publika vyhrály celý zápas 10:3 
a staly se tak opět držitelkami „putovního poháru“, kterým je 
dětský plechový nočník s náležitým obsahem. Nejlepší hráčkou
ženského družstva byla na závěr utkání vyhlášena p. Eva
Menzingerová z Vyššího Brodu.

RoûmberskÈ fotbalovÈ kl·nÌ
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Kuřecí čtvrtky
mražené 1 kg

Podravka přísada
do jídel 250 g

Pizza šunka
žampion 525 g



VYäEBRODSK› ZPRAVODAJ

23

Blechy a klíšťata patří mezi nejčastěji se vyskytující vnější parazity
psů a koček, kteří znepříjemňují život i nám, majitelům zvířat.
Blecha psí škodí hostiteli nabodáváním kůže při příjmu potravy. To
může vyvolat alergii na bleší kousnutí a silné svědění kůže, které
často díky úpornému škrábání končí úplnou ztrátou srsti na bocích,
kořeni ocasu, břiše a jinde, dokonce až hlubokým lokálním záně-
tem kůže. Navíc může dojít k pozření blechy, a protože blecha je
mezihostitelem tasemnice psí, může se pes touto tasemnicí naka-
zit. Vzájemný přenos blech ze psa na psa je snadný, protože ble-
chy jsou schopny se pohybovat na vzdálenosti až 1,5 m. Proto do-
poručujeme věnovat pozornost pravidelnému odčervování a od-
blešování našich „miláčků“.
Štěňata se odčervují od stáří 14 dní s intervaly dvou týdnů do vě-
ku 2 měsíců, od 2 – 6 měsíců jedenkrát za měsíc a od 1 roku stá-
ří asi tak dvakrát-třikrát ročně. U koček doporučujeme odčervovat
až čtyřikrát ročně, hlavně v rodinách s malými dětmi, kde hrozí
zvýšené riziko přenosu některého z parazitů na člověka.
Vzhledem k častým dotazům jakým nejefektivnějším způsobem
odblešit psy a kočky si dovoluji  upozornit na některé zajímavosti.
Na trhu se v současné době nachází dostatek odblešovacích pre-
parátů. Kromě sprejů, šamponů, pudrů, obojků aj. bych nejvíce 
ocenila roztoky k aplikaci na kůži, tzv. „ampulky či olejíčky“, které
se aplikují po rozhrnutí srsti na kůži v oblasti kohoutku, u větších
psů i na kořen ocasu. Jsou praktické a pes je ušetřen stresu spo-
jeným se sprejováním, šamponováním atd. Po aplikaci je třeba
pouze dodržet upozornění daná výrobcem a několik hodin zvíře
nekoupat (většinou 48 hod). Doba působení těchto ampulí je růz-
ná, většinou působí měsíc na klíšťata a 1 – 3 měsíce na blechy.
Častým dotazem je, zda se pes může po aplikaci normálně kou-
pat – může, přípravek se rozptýlí po povrchu zvířete během prv-
ních hodin a pak už se „nesmyje“.

Součástí odblešovacího programu je také důkladná očista prostře-
dí, je třeba pamatovat na košíky na ležení, křesla, polštáře atd.
Co se týká klíšťat, škodí hostiteli jednak sáním krve, ale navíc mo-
hou do ranky zanést původce různých nemocí. V našich podmín-
kách představuje pro psa a majitele největší zdravotní riziko borre-
lioza. Ochrana psa a majitele před touto nemocí spočívá v pre-
ventivním používání preparátů, která klíšťata odpuzují nebo přímo
usmrcují, u psů je možná vakcinace proti borrelioze.

Tímto článkem se snažíme odpovědět na časté dotazy majitelů
zvířat ve veterinární ordinaci.

MVDr. Petra Menclová

VnÏjöÌ parazitÈ ps˘ a koËek ñ blechy a klÌöùata

HraniËnÌ P¯echody:
S Rakouskem Provoz Určen pro
Plešné jezero – Holzschlag 15. 4. – 13. 10. (08:00 – 20:00) P, C
Zadní Zvonková – Sch'oneben 15. 4. – 2. 11. (09:00 – 20:00) P, C, M, do 50 ccm
Přední Výtoň – Guglwald 15. 3. – 31. 10. (06:00 – 22:00) P, C, OA, B, V, M, 
Koranda – St. Oswald 1. 4 – 31. 10 (08:00 – 20:00) P, C
Ježová – Iglbach 1. 4. – 31. 10. (08:00 – 20:00) P, C

S Německem – silniční Provoz Určeno pro
Ž. Ruda – B. Eisenstein nepřetržitý P, C, M, OA, B, N
Strážný – Philippsreut nepřetržitý P, C, M, OA, B, N
Nové Údolí – Haidmühle 1. 4. – 30. 9. (07:00 – 21:00) P, C, L, M do 50 

1. 10. – 31. 3. (07:00 – 19:00) ccm

S Německem – turistické Provoz Určeno pro
Nové Údolí – Třístoličník 1. 4. – 30. 9. (06:00 – 22:00) P, C, L

1. 10. – 31. 10. (08:00 – 20:00)
Bučina – Finsterau 1. 4. – 30. 9. (06:00 – 20:00) P, C, L

1. 10. – 31. 3. (08:00 – 17:00)
Ž. Ruda – B. Eisenstein 1. 4. – 30. 9. (06:00 – 22:00) P, C, V

1. 10. – 31. 3. (08:00 – 18:00)
Ostrý – Gr. Osser 1. 5. – 30. 9. (06:00 – 22:00) P

1. 10. – 31. 10(08:00 – 18:00)
Čes. Žleby – Mlaka – Bischofsreut 1. 4. – 30. 9. (07:00 – 20:00) P, C

1. 10. – 31. 3. (07:00 – 19:00)
Prášily – Gsenget 1. 6 – 30. 9. (06:00 – 22:00) P, C

1. 10. – 15. 11. (08:00 – 18:00)
Debrník – Ferdinandstal 1. 10. – 31. 3. (08:00 – 18:00) P, C, L

1. 4. – 30. 9. (06:00 – 22:00)
Sv. Kateřina – Neukirchen nepřetržižě P, C, M, OA

Vysvětlivky: P – pěší, C – cyklisté, L – lyžáří, M – motocykly, OA – osobní automobily, V – vozíčkáři, B – autobusy, N – nákladní doprava
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cena akční cena původní
Pivo Rytíř světlé výčepní 0,5 l 4,90 6,90
Dobrá voda perlivá, neperlivá 1,5 l 9,80 11,90
Pomerančový 100% džus 1 l SPAR 15,90 18,90
Sirup ovocný 800g, 4 druhy SPAR 15,90 18,90
Trvanlivé mléko 1,5% 1 l 10,90 15,90
Gril marináda 30 g, Kotányi 9,80 16,90
Ceresol olej rostlinný 1 l 25,90 35,90
Čokoláda mléčná 100 g Orion 15,90 21,90
Šunkový zauzený salám 1 kg 99,– 117,–
Krkovice zauzená 1 kg 99,– 111,–
Salám lovecký 1 kg 125,– 165,–
Salám slovenský točený 1 kg 45,– 50,–
Sým eidam 30% 1 kg 95,– 105,–
Tvaroh, 2 druhy 250 g 11,90 15,90
Sýr labužník s uzeným masem 180 g 21,90 27,90
Jogurt florián, 4 druhy 150 g 6,90 9,80
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Luxol pinie 2,5 l 179,– 219,–
Barva syntetická zelená 0,6 l 73,90 87,90
Dřevěné uhlí 3 kg 59,80 71,90
Lanza ručka, tekutý prášek 500 ml 66,90 81,90
Toaletní papír Timi 200 4 ks 7,90 9,80
Pleny Eurobaby 10 ks 39,80 49,80


