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V prosinci loňského roku byla 
zastupitelstvem města schválena nová 
Obecně závazná vyhláška č. 04/2011 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku. Protože v této 
vyhlášce dochází k některým změnám 
oproti dosud platné vyhlášce z roku 1997, 
považuji za nutné o nich informovat.

Jedna velká změna je v používání 
hlučných strojů a zařízení např. sekaček 
na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
křovinořezů apod. v nevhodnou denní 
dobu, tedy o nedělích a státem uznaných 
dnech pracovního klidu v době od 6:00 
hod. do 22:00 hod. V takto definované 

době je každý povinen se zdržet veškerých 
prací spojených s používáním zmíněných 
strojů a zařízení. Dále je vyhláškou 
řešeno případné znečištění veřejných 
prostranství výkaly zvířat, udržování 
veřejné zeleně, jízda a odstavování 
motorových vozidel na plochách veřejné 
zeleně. Další celkem výraznou změnou 
ve vyhlášce je regulace provozní doby 
hostinských zařízení, která je stanovena 
pro neděli až čtvrtek od 8:00 do 24:00 
hodin a pro pátek a sobotu od 8:00 
do 3:00 hodin. Pochopitelně je zde 
pamatováno i na kašperskohorskou 
pouť a Silvestra, kdy není provozní doba 

omezena.
Cílem této obecně závazné vyhlášky je 

zabezpečení místních záležitostí k pokojnému 
soužití občanů a návštěvníků města. Pokud 
budou všechny články vyhlášky námi 
dodržovány, nebudeme se vystavovat 
možnosti, že se někdy střetneme u komise 
pro řešení přestupků. Přeji všem občanům, 
aby s dodržováním jednotlivých nařízení ve 
vyhlášce neměli žádný problém a přispěli tak ke 
klidnému běhu života v našem městě. Úplné 
znění vyhlášky najdete na www.sumava.net/
mukhory/ v odkazu Vyhlášky a nařízení.

Jaroslav Rajtmajer
tajemník

N o v á  v y h l á š k a  k  z a b e z p e č e n í  v e ř e j n é h o  p o ř á d k u

Masopust 11. 2. 2012
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Požadavky 
do připravovaného 

územního plánu 
Po domluvě s tvůrcem nově 

připravovaného územního plánu 
na správním území Města Kašperské 
Hory, můžete ještě předkládat svoje 
požadavky a náměty k zapracování. 
Předávejte je v písemné podobě 
na podatelně Městského úřadu 
Kašperské Hory,   nebo je zašlete 
poštou, či elektronicky na adresu 
pozemky@kasphory.cz. 

Děkujeme. 
Bohuslava Bernardová

V dnešní době většina obyvatel 
využívá finanční produkty a služby  - 
např. bankovní účty, platební karty, 
spotřebitelské úvěry, a tím také narůstá 
počet sporů s poskytovateli těchto 
produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů 
však nemá dostatečné informace 
o svých právech a možnostech jejich 
ochrany a prosazování.

Nemusíte se hned obracet na 
soudní řízení, některé spory s bankou, 
záložnou, poskytovatelem nebo 
zprostředkovatelem spotřebitelského 
úvěru, investiční společností lze řešit 
u státem zřízeného mimosoudního 
orgánu, a to finančního arbitra.

Institut finančního arbitra jako 
mimosoudního orgánu pro řešení sporů 
z platebního styku byl zřízen již roku 2003, 
poté v červenci 2011 byla jeho příslušnost 
rozšířena na spory ze spotřebitelských 
úvěrů a kolektivního investování.

Hlavním posláním finančního 
arbitra je zajištění rychlého, bezplatného 
a efektivního vyřizování sporů mezi 
občany (spotřebiteli) a finančními 
institucemi, a to výlučně na návrh 
občana.

Návrh na zahájení řízení před 
finančním arbitrem spotřebitel může 
podat písemně poštou, v elektronické 
podobě (e-mailem opatřeným zaručeným 
podpisem nebo prostřednictvím datové 
schránky), osobně, resp. ústně do 
protokolu v sídle Kanceláře finančního 
arbitra. K usnadnění podání návrhu je na 
stránkách finančního arbitra k dispozici 
formulář - http://www.finarbitr.cz/cs/
financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html, 
včetně vzoru.

Existují však případy, kdy finanční 
arbitr nemůže rozhodovat. Zejména 
tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení 
veškeré náležitosti. Dále pokud spor 

nenáleží do působnosti arbitra, nebo 
pokud v daném sporu již rozhodl soud, 
nebo bylo zahájeno soudní řízení. Kromě 
toho finanční arbitr nemůže rozhodnout 
pokud spor již je, nebo byl předmětem 
řízení před arbitrem, nebo bylo již o sporu 
rozhodnuto v rozhodčím řízení, či bylo 
rozhodčí řízení zahájeno.

Finanční arbitr je povinen rozhodovat 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 
nestranně, spravedlivě a bez průtahů, 
nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. 
V řízení postupuje arbitr podle zákona 
o finančním arbitrovi s přiměřeným 
použitím správního řádu.

Pokud vás článek zaujal a chtěli 
byste se dozvědět více, můžete navštívit 
oficiální webové stránky Kanceláře 
finančního arbitra www.finarbitr.cz, nebo 
vám k získání dalších informací pomůže 
Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory. 

-red-

I n f o r m a c e  p r o  o b č a n y
Možnost bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Město Kašperské Hory v letošním 
roce bude opět vyhlašovat dotační 
program Podpora klubové, spolkové 
a jiné zájmové činnosti v Kašperských 
Horách. Tento program je určen pro 
fyzické osoby, spolky, kluby, zájmová 
a obdobná sdružení, která provozují 
kulturní, sportovní a společenské akce, 
tvůrčí činnosti, zájmovou činnost.

Priority podpory jsou: rozvoj 
kulturního a společenského života, 
podpora a rozvoj tradic, přeshraniční 
spolupráce (zejména spolupráce 

s partnerským městem Grafenau), 
činnosti zaměřené na mládež, rodiny 
s dětmi a seniory. Žádosti se podávají 
na předepsaných formulářích, které je 
možno získat na Městském kulturním 
a informačním středisku, popř. na 
webových stránkách města http://
www.sumava.net/mukhory/formulare.
asp, kde jsou zveřejněna i pravidla pro 
podávání žádostí.

Město Kašperské Hory pořádá 
schůzku pro zájemce o dotační 
program Podpory klubové, spolkové 

a jiné zájmové činnosti, a to v úterý 
6. března v 16 hodin v Horském klubu. 
Rádi bychom pozvali zájemce o dotační 
program a objasnili jim zde pravidla pro 
podávání žádostí, popř. jim pomohli 
s vyplněním jejich žádostí.

Při této schůzce bychom zároveň 
projednali termíny akcí pořádané 
různými spolky a fyzickými osobami 
v našem městě, aby nedocházelo 
k duplicitě akcí.

Lucie Valentová
MěKIS

V y h l á š e n í  d o t a č n í h o  p r o g r a m u 
Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti v Kašperských Horách na rok 2012

Připomínám, že dne 31. 3. 2012 končí 
lhůta pro zaplacení 1. splátky poplatku 
"za svoz a likvidaci  
odpadu". Poplatek platí 
všechny osoby s trvalým 
pobytem v obci a majitelé 
staveb k individuální rekreaci. 
Poplatek činí 500,- Kč  za 
osobu na rok, u rekreačních 
objektů za objekt na rok. 
Osoby s trvalým bydlištěm mohou platit 
poplatek ve dvou stejných splátkách, 
a to do 31. 3. první  splátku a do 30. 9. 
druhou splátku. Poplatek je možné 
hradit i jednorázově v termínu 1. splátky. 

Majitelé rekreačních objektů jsou povinni 
uhradit celou částku v termínu do 31. 3. 

běžného roku. Nezaplacení 
poplatku ve stanovené lhůtě 
může vést ke zvýšení dlužné 
částky až na její trojnásobek. 

31. březen je také mezním 
termínem pro zaplacení 
poplatku ze psů. Poplatek 
je nutné zaplatit za každého 

psa staršího 3 měsíců. 
V termínu do 31. března jsou poplatky 
vybírány v pokladně Městského úřadu 
v 1. poschodí.

Alena Kolářová

Finanční odbor informuje
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Na základě výše zmíněných 
důvodů se Město Kašperské 
Hory rozhodlo podpořit 
rozvoj cestovního ruchu 
v našem městě profesionálně 
zpracovaným koncepčním 
rozvojovým dokumentem. 
Tento materiál by měl 
představovat zjednodušeně 
řečeno základní návod, jak 
rozvíjet a podporovat cestovní 
ruch, včetně vytvoření 
vhodných podmínek pro 
podnikání v tomto oboru, 
s pozitivním dopadem na místní 
obyvatele. Kašperské Hory by se díky 
tomu měly stát atraktivní a vyhledávanou 
turistickou destinací, tj. turistickým 
centrem s kvalitními životními 
podmínkami pro místní 
obyvatele.

Cílem tohoto projektu je 
proto návrh vhodné strategie 
cestovního ruchu s důrazem 
na trvale udržitelný rozvoj – 
s časovým horizontem 5 – 20 let 
(krátkodobé, dlouhodobé 
cíle), která povede k realizaci 
výše uvedených pozitivních 
stránek rozvoje cestovního 
ruchu.

Strategie rozvoje cestovního ruchu 
musí být nedílnou součástí strategie 
rozvoje města, neboť všechny záměry 
města mohou pozitivně i negativně 
ovlivnit potenciál cestovního ruchu. 
Protože strategii rozvoje města 
Kašperské Hory zatím nemají, stane 
se strategie rozvoje cestovního ruchu 
jedním z prvních zásadních rozvojových 
dokumentů celého města. Aby se tato 
strategie stala závazným prováděcím 
dokumentem, bude nutné schválení 
její konečné podoby zastupitelstvem 
našeho města.  

Strategie bude definovat klíčové 
atraktivity a aktivity, pojmenuje možné 
nové příležitosti i jejich využití a soustředí 
se na překážky a problémy, které je nutno 
eliminovat nebo zmírnit. Při zpracování 

strategie je nejprve nutné vypracovat 
analýzu současného stavu a na tomto 
základě lze navrhnout vhodná konkrétní 
doporučení a opatření.

Strategie se bude zaměřovat na 
4 základní oblasti: atraktivity (kulturní 
a přírodní památky, volnočasové 
aktivity), infrastrukturu (ubytovací 
a stravovací služby, doprava, parkování), 
management (forma řízení cestovního 
ruchu) a marketing (formy prezentace 
města, spolupráce, partnerství).

Termín, do kterého bude 
strategie zpracovaná, je stanoven na 

31. srpna 2012. Poté bude 
představen Radě města 
a zastupitelům, kteří by měli 
tento významný strategický 
dokument schválit a přijmout 
za svůj. Zpracování strategie 
bylo zadáno Ing. Jitce 
Zikmundové, MBA z Českého 
Krumlova, která má mnohaleté 
zkušenosti z oblasti cestovního 
ruchu nejen v České republice, 
ale i v Německu nebo 
Rakousku. 

Do této doby proběhlo již 
několik aktivit. 23. listopadu 2011 byl 
návrh zpracování strategie prezentován 
Radě města, 6. prosince 2011 
a 25. ledna 2012 byla uspořádána 

dvě setkání Ing. Zikmundové 
s místními poskytovateli 
služeb cestovního ruchu. 
K ro m ě  tě c hto  a k t i v i t 
je  I n g .  Z i k m u n d o v á 
v pravidelném kontaktu se 
zástupci města. Všechny 
důležité informace jsou 
k dispozici na webových 
stránkách města v sekci 
Městského úřadu. Pravidelnou 
komunikaci včetně osobních 
jednání mezi zpracovatelkou 

strategie, zástupci samosprávy 
a podnikateli v cestovním ruchu 
považujeme za nezbytně nutnou 
podmínku pro vznik kvalitního 
rozvojového materiálu, jehož následná 
realizace ovlivní rozvoj nejen cestovního 
ruchu v našem městě.

Kontaktní osobou je Jana Švejdová, 
zlatastezka@ kasperk.cz, 376 582 324, 
724 137 907, zástupcem či dohlížitelem 
za město Kašperské Hory je kastelán 
Zdeněk Svoboda.

Jana Švejdová, 
Zdeněk Svoboda 

Strategie rozvoje cestovního ruchu – Kašperské Hory
Cestovní ruch znamená pro město Kašperské Hory významný ekonomický potenciál a jeho rozvoj 

je podnětem pro nové investice a zlepšování  služeb nejen pro návštěvníky města, ale především pro jeho 
obyvatele. Rozvoj cestovního ruchu s sebou přináší nové pracovní příležitosti, díky nimž se zvyšují příjmy 
obyvatel a roste jejich životní úroveň. Význam cestovního ruchu spočívá v nemalé míře rovněž v péči 
o památky, o kulturní a přírodní dědictví města.

Setkání 25. ledna 2012 v Horském klubu

  Český statistický úřad organizuje 
v roce 2012 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě 
ve znění pozdějších předpisů výběrové 
šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice. Šetření 
se uskuteční na území celé republiky 
v 10 712 domácnostech. Všechny 
domácnosti byly do šetření zahrnuty na 
základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době 

od 25. února do 13. května 2012 
prostřednictvím speciálně vyškolených 
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se 
budou prokazovat průkazem tazatele 
a příslušným pověřením, které jim vydá 
Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem 
zaměstnance ČSÚ. Toto pověření je, 
ve spojení s občanským průkazem, 

opravňuje k provedení šetření „Životní 
podmínky 2012“ . Všechny zjištěné údaje 
a získaná data jsou důsledně chráněna 
podle přísných požadavků zákona o státní 
statistické službě a zákona o ochraně 
osobních údajů a všichni pracovníci 
zúčastnění na zjišťování a procesu 
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí 
o všech šetřených skutečnostech. 

Jaroslav Rajtmajer
tajemník

 I n f o r m a c e  o  š e t ř e n í  Č e s k é h o  s t a t i s t i c k é h o  ú ř a d u

Setkání 25. ledna 2012 v Horském klubu
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Minulé úterý jsem se šla 
jako obvykle podívat na svou 
kolegyni a kamarádku Milenu 
Veselou do školní družiny. 
Když už jsem stála za dveřmi, 
nevěděla jsem najednou, 
jestli tam mám jít. Uvnitř 
bylo ticho a bylo tudíž velmi 
pravděpodobné, že je vyruším 
z nějaké zajímavé činnosti. 
Opatrně jsem tedy zaklepala 
a otevřela – družina byla plná 
dětí, všechny seděly za novými 
stolky a vyráběly. Ani si mě 
v tom tvůrčím zápalu nevšimly. 
Kdykoliv do družiny zajdu, vždy 
se tam děje něco zajímavého, 
a tak jsem si řekla, že o tom 
napíšu, protože to stojí za to.

Letošní celoroční projekt, 
který v družině realizují, nese 
název Hřiště aneb Ve zdravém 
těle zdravý duch (z těch 
minulých namátkou Cesta 
kolem světa, Vesmír nebo 
Staré pověsti české). Děti jsou 
po celý rok ve svých týmech 
s kapitánem a soutěží mezi 
sebou na „hřišti“ s brankami 
pro přehled výsledků celého 
týmu. V prosinci se zapojili do 
celé řady celostátních soutěží 
vyhlašovaných časopisem 
Pastelka. V soutěži o stavebnici 
Gecco kreslili a malovali hrad 

Kašperk a Adélka Fořtová 
dokonce získala zvláštní cenu 
udělenou výjimečně pořadateli 
soutěže. Do další soutěže 
malovaly děti mimozemšťany, 
vyhrály a získaly tak krásnou 
hru Magické světlohraní. 
Poslední soutěž, která stále 
ještě probíhá, je soutěž 
s Pickwickem o výlet na 
tajemný hrad a děti do této 
soutěže postavily z krabiček od 
čaje hrad Kašperk (uveřejněno 
na stránkách http://www.
pastelka.com/soutez-hrad, kde 
můžete stále ještě hlasovat 
a děti podpořit).

Kromě hraní na „Hřišti“ se 
v družině konají další činnosti, 
které se vztahují k přírodě, 
ročnímu období (nyní například 
vyrábí olejové koule pro 
ptáčky, aby v dlouhotrvajícím 
mrazu přežili), svátkům 
a tradicím. Probíhají zde 
zajímavé dny jako Den řemesel 
(s kladívkem, pilkou a hřebíky 
se z dětí stali truhláři), Den 
kuchařů, zahradníků, švadlen 
atd., vystoupení a besídky 
s nacvičenými pohádkami a teď 
naposledy to byl karneval se 
spoustou masek.

V družině je zkrátka dětem 
dobře. Jiřina Helíšková

D r u ž i n a  v  Z Š  K a š p e r s k é  H o r y

1. 2. proběhl na naší škole 
zápis budoucích prvňáčků. Asi 
týden před tímto důležitým 
životním krokem dostal 
adept na prvňáčka dopis od 
skřítka Školáčka, který mu 
psal, co všechno ho v 1. třídě 
čeká. Není přece jednoduché 
zvládnout čtení, psaní, 
počítání a samozřejmě také 
nějaké to hraní s kamarády 
(o přestávce). 

K třídě, v níž zápis probíhal, 
dovedly děti a jejich rodičovský 
doprovod barevné stopy na  
schodišti, dokonce je vítal  
transparent a veselé 
balónky. U samotného 
zápisu musely děti 
prokázat znalosti barev, 
geometrických tvarů, 
orientaci v prostoru 
a samozřejmě musely  
po paní učitelce 
opakovat slova, v nichž 
bylo hned poznat, 
jak obratnou mají 
výslovnost. Při povídání 

s paní učitelkou prokázaly 
děti, jak se vyjadřují, jakou 
mají  slovní zásobu. Zvládnout 
základy mateřského jazyka 
před vstupem do školy je 
velmi důležité. Navíc malovaly 
postavu a recitovaly nebo 
zpívaly. Zápisu přihlížely i paní 
učitelky ze školky. 

Domů si budoucí prvňáčci 
odnášeli i dárky, které vyrobili 
žáci v rámci činností ve školní 
družině a školním klubu. Jen 
škoda, že budoucích školáků 
není 2x více! 

Věra Korcová

Z e  š k o l y
Škola přivítala budoucí prvňáčky

Foto. L. Herza - Natálka u zápisu

Po dlouhých letech máme 
u nás možnost bruslení  na hřišti 
za školou na ledové ploše, kterou 
nám místní hasiči, zaměstnanci 
technických služeb, tatínkové 
a ostatní příznivci bruslení  
vytvořili. Díky letošním velkým 
mrazům  tuto plochu využíváme 
k bruslení a kluci k hokeji.

Těší nás, že i tatínkové 
hrají ve volných chvílích hokej 
a maminky si po letech obouvají 
dávno zapomenuté brusle. 
Věříme, že se příští rok dočkáme 
mantinelů, které by zajistily 
větší bezpečnost, abychom 

mohli chodit bruslit v hodinách 
tělesné výchovy. Paní učitelka 
Melicharová zorganizovala 
soutěžní dopoledne na bruslích.
Soutěžili jsme ve slalomu, 
následovala zkouška rychlosti 
a moc oblíbená disciplina – jízda 
po jedné brusli. Bylo to moc 
hezké dopoledne. Naším snem 
je i osvětlení. To by bylo něco! 
Tak ještě jednou – děkujeme 
všem, kdo mají na kluzišti svůj 
podíl.

A. Švajková a N. Ondráčková
VII. tř.

Je to již více než dva 
roky, co byla v naší škole 
obměněna výpočetní 
technika a přidána, do 
té doby pro většinu z nás 
neznámá, multimediální 
technika. S počítači 
se setkal už asi každý, 
ať chtěl, nebo ne. Ale 
vizualizér nebo tzv. 
smartboard bylo něco 
úplně nového. O to větší mám 
radost, že i tato zařízení si našla 
pevné místo ve výuce. Ovládání 
výukových programů prstem 
na tabuli určitě oživí hodinu. 
A vizualizér bez problémů 
nahradí nejen dnes již zastaralé 
zpětné projektory, ale třeba 
i mikroskop.

Všechny učebny s novou 
technikou jsou plně využívány. 
Například učebna informatiky 
je v průměru využívána nejméně 
4 hodiny denně, a to nejen 

žáky školy. Na konci minulého 
školního roku proběhl ve škole 
kurz základního ovládání PC pro 
starší generaci. Akce s názvem 
Senioři komunikují proběhla pod 
záštitou nadace Václava a Livie 
Klausových. Ještě jednou musím 
pogratulovat všem seniorům, 
kteří se nebáli a pustili se s chutí 
do poznávání něčeho nového.

 Ke zlepšení výuky pomáhá 
i nový dataprojektor pořízený 
z e  s p o n z o r s k é h o  d a r u 
od Lesů ČR, s.p.

Jaroslav Havel

B r u s l e n í  v  K a š p e r s k ý c h  H o r á c h

Dva roky s novou výpočetní technikou

L y ž a ř s k ý  v ý c v i k
Letošní zima byla v prosinci 

a v lednu na sníh velmi skoupá. 
Přesto se na nás usmálo štěstí 
a mohli jsme koncem ledna 
začít s lyžařským výcvikem, 
a to 6. i 7. třída. Všichni jsme se 
moc těšili, jak si užijeme týden 
na lyžích. Paní učitelky nás 
hned první den rozdělily podle 
úrovně lyžařských dovedností 
do družstev. Já jsem skončila ve 
3. družstvu, takže jsem se učila 
vše od začátku. Velmi zábavné 
bylo otáčení na místě. Pak 
jsem spolu s ostatními zvládla 
i zatáčení v pluhu a správné 
držení hůlek. Další den už jsme 
si vyzkoušeli jízdu na vleku. Ale 
i s tím měli mnozí problémy. 
S námahou a v různých časových 
intervalech jsme se nahoře 
sešli a s hrůzou v očích jsme 
předváděli své výkony na lyžích. 
Mnozí se skutečně vylepšili, 
dokonce si po týdnu  troufli 
na páteční slalom. Přestože 

byl pátek,  energií jsme všichni 
přímo překypovali, dokonce 
nám přálo i počasí. Do soutěžení 
jsme dali všechno. Zaslouženě 
vyhrála Aneta Švajková  a Vítek 
Nový.

Týden uběhl příliš rychle, 
ale jsem ráda, že jsem zvládla 
základy lyžování. Rozhodně mě  
lyžování začalo bavit a budu se 
tomuto sportu věnovat i nadále. 
Na Šumavě to přece ani jinak 
nejde.

Ráda bych jménem všech 
účastníků našeho výcviku 
poděkovala všem pí učitelkám 
za jejich úsilí, námahu a 
trpělivost. Rovněž bych ráda 
poděkovala firmě Snowhill za 
zlevněné jízdné, které našim 
rodičům ušetřilo hodně peněz.

Ještě štěstí, že zima zdaleka 
nekončí a předpověď počasí 
slibuje pořádný příděl sněhu i 
na Šumavě. 

K. Tutková, VII. tř.
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Rok 2011 byl srážkově 
slabý (cca 75% normálu) 
a teplotně slabě nad 
normálem. Leden nám začal 
vcelku s bohatou sněhovou 
nadílkou z roku 2010, ale ta 
v půlce měsíce zmizela a do 
konce února již nenapadlo 
větší množství sněhu. Od  
26. 2. bylo již bez sněhu. 
Březen a duben byl opět 
suchý, a tak za první čtyři 
měsíce spadlo jen 111 mm  
srážek, ještě méně než v roce 
2010. Květen a červen vcelku 
normální v našich končinách. 
Červenec nám propršel 
(187mm) a pouze tři dny 
nám svítilo celý den sluníčko. 

 Za zmínku stojí 13. 7., kdy se 
v 19:00 hodin  přes Kašperské 
Hory a okolí přehnala silná 
bouřka, která způsobila značné 
škody na lesním majetku v ose 
Rejštejn - Radešov - Tuškov 
– Kašperk. Podle lokálního 
poškození stromů mohlo jít 
i o malé „tornádo“. Srpen byl 
suchý a teplotně průměrný. Na 
podzim vládlo  velice příjemné 
počasí s občasným projevem 
„babího léta“. Listopad byl 
bez srážek. Prosinec byl 
srážkově již lepší, ale teploty 
jen ojediněle klesly pod 0 °C 
(pouze 1x bylo -5 °C – 20. 12.). 
Nejvíce sněhu napadlo až 
30. 12. celých 9 cm. 

P o č a s í  v  r o c e  2 0 1 1  v  K a š p e r s k ý c h  H o r á c h
Několik údajů pro srovnání:

R. 2011 R. 2010
Maximální teplota 30 °C 22. 6. a 23. 8. 31 °C
Minimální teplota - 15 °C 15. 1. - 17 °C
Úhrn srážek 689 mm 873 mm
Max. vrstva sněhu 28 cm 4. 1. 43 cm
Sněhová pokrývka 57 dní 112 dní
Počet dnů se srážkami 142 dní 164 dní
Počet slunečných dnů 137 dní 115 dní
Počet dnů s bouřkou 23 dní 20 dní

A několik zajímavostí:
9. 1. teplý týden s vrcholem + 11 °C
5. 2. od tohoto data max. 3 cm sněhu

26. 2. bez sněhu
13. 3. + 15 °C
12. 4. první jarní bouřka

13. 7. silná bouřka s náznakem „tornáda“ v oblasti 
Rejštejn - Radešov - Tuškov

8. 10. první sněhové vločky
27. 10. - 2. 12. období bez srážek, celkem 36 dnů
27. 10. - 25. 11. celkem 16 dnů s mlhou

17. 12. velice nízký atmosferický tlak 732 torrů / 
973 hPa, (normál 760/ 1011)

Příjemně prožitý rok 2012 Vám všem přeje 
Miroslav Mäntl, Kašperské Hory

Jak bezpečně rozmrazit 
zamrzlé potrubí?

Teplota v těchto dnech je hluboko 
pod bodem mrazu. Proto je dobré přidat 
několik rad, jak se zachovat ve chvíli, kdy 
dojde k zamrznutí vodovodních potrubí, 
dopravních prostředků, přístrojů, 
strojů a armatur.  Při potřebě rychlého 
rozmrazení těchto zařízení se přistupuje 
někdy k nepříliš bezpečným metodám 
rozmrazování otevřeným ohněm nebo 
jinými zdroji s nepřiměřeně vysokou 
teplotou.

Při používání otevřeného ohně 
nemusí dojít ke škodám způsobeným 
přímo plamenným hořením. To, že škody 
nevzniknou plamenným hořením, je 
však spíše otázkou náhody. Ze statistiky 
požárů jsou známé případy, kdy došlo 
k požáru zemědělských objektů, 
případně k otravě dobytka oxidem 
uhelnatým a následně k jeho úhynu. 
Příčinou bylo rozmrazování zamrzlého 
vodovodního potrubí zapálením slámy, 
kterou se potrubí obložilo. Zamrznout 
může i potrubí ústředního topení ve 
sklepě. Obdobně známe případy požárů 
dopravních prostředků, především 
nákladních automobilů a autobusů, které 
jejich řidiči rozmrazovali rozděláním 

ohně pod vozidly. Dalším ne příliš 
dobrým nápadem je používat otevřený 
plamen v prostorách, kde se uklízí spíše 
jen sporadicky. Rozmrazit zamrzlé potrubí 
ústředního topení ve sklepě nám může 
sice pomoci benzinová letlampa, ale 
pozor na staré noviny a pavučiny v těsné 
blízkosti potrubí, které se mohou snadno 
a rychle vznítit. 

Jak tedy postupovat bezpečně, 
pokud potřebujeme rozmrazit 
potrubí, či zamrzlou naftu v autě? 
Známe řadu bezpečnějších způsobů 
rozmrazování, které však osoby 
provádějící rozmrazování nepoužívají 
jen proto, že trvají o trochu déle než 
uvedené nebezpečné způsoby. Je to 
především rozmrazování horkou vodou, 
kdy zamrzlé potrubí, armaturu, či další 
předmět poléváme horkou vodou, 
nebo nám pomůže horká pára. Špatnou 
variantou nejsou ani různé druhy 
horkovzdušných pistolí, či jiných “fukarů“. 
Zde však musíme dbát návodu výrobce 
a dodržovat bezpečné vzdálenosti od 
hořlavých předmětů. 

Nejčastěji dochází k zamrzání 
vodovodních potrubí, kde lze doporučit 
především elektrické rozmrazování. 
Je to způsob, při kterém se používají 

rozmrazovací transformátory. Toto 
rozmrazování se řídí normou 
ČSN 34 3395, na základě, které jej 
smí provádět poučená osoba a lze jej 
použít jen na kovová potrubí, nejsou-
li jednotlivé části izolačně oddělené. 
Další osoba musí sledovat, nedochází-
li k nadměrnému oteplování potrubí, 
především tam, kde nemáme jistotu, že se 
nedotýká hořlavých částí objektu, a kde 
nevíme, zda není izolováno hořlavým 
materiálem. Zde je možnost vzniku 
požáru i po provedeném rozmrazení.

Při dodržení uvedených způsobů 
a podmínek rozmrazování lze vzniku 
požáru bezpečně předejít. V každém 
případě však vyloučíme použití 
otevřeného plamene. I když jsou 
uvedené bezpečné způsoby možná 
trochu pracnější a zdlouhavější, tuto 
nevýhodu mnohokrát vyváží to, že 
objekty a zařízení ochráníme před 
vznikem požárů a následných škod.

Pavel Petergáč ml.
preventista SDH  Kašperské Hory

S D H  K a š p e r s k é  H o r y  –  P o ž á r n í  p r e v e n c e :
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Hasiči informují . . .
Hasiči vyjíždějí k požárům, dopravním 

nehodám, živelným pohromám 
automaticky. Je to jejich povinnost. Dnes 
se ale stalo módou, že když si s něčím 
nevíme rady – hned voláme hasiče – 
hasiči zařídí, zabezpečí. A to už je nad 
rámec jejich povinností, a proto budou 
zpoplatněny některé služby – zejména 
různé asistence – hudby a dozory 
při kulturních akcích, divadelních 
představeních, koncertech, sportovních 
akcích apod.

Služba bude zpoplatněna na základě 
smlouvy, finance použity pro financování 
sboru. (Ze zákona pořadatel akce nad 
120 lidí musí zajistit asistenci 4 hasičů.)

Náš sbor dosud tyto akce zajištoval 
zdarma, ale vzhledem k tomu, že 
v letošním roce nám město již nedá 
finanční  prostředky za železný šrot ve 
sběrném dvoře, musíme začít shánět 
finanční prostředky pro sbor touto 
nepopulární cestou. 

... rovněž oznamujeme, že hasiči již 
nebudou provádět sběr železného šrotu 
z domácností.

Jiřina Petergáčová
starostka SDH Kašperské Hory

Vážení spoluobčané,
práce v dobrovolné požární ochraně je 

velice náročná na čas. Každý dobrovolný 
hasič ji dělá na úkor svého volného času, 
dobrovolně, z přesvědčení, že dělá dobrou 
věc a hlavně ji dělá zadarmo.

Starejte se o své majetky tak, jak vám 
to ukládá zákon o požární ochraně, aby 
výjezdů hasičů bylo co nejméně. 

Pokud chcete rozšířit naše řady, jste 
vítáni. Jiřina Petergáčová

starostka SDH Kašperské Hory

V březnu se 24 našich členů zúčastnilo 
plesu OSH v Hlavňovicích.

11. 5. jsme zajišťovali charitativní akci 
– Český den proti rakovině prodejem 
kytiček. Do této akce jsme se zapojili již 
potřetí - poprvé v roce 2009 jako jediný 
a první sbor v okrese Klatovy. 3 skupiny – 
Pálovi, Petergáčovi a Dr. Staňková – vybraly 
částku 7 162,- Kč.

V květnu jsme zorganizovali brigádu 
na sběr šrotu.

28. 5. se konala okrsková soutěž 
požárních družstev v Hartmanicích. Muži 
získali 2. místo a postup do vyřazovacího 

kola v Čejkovech, kde byli dvanáctí.
Na podzim nás zaměstnávala hasičská 

zbrojnice – stěhovalo se, vyklízelo, 
likvidovalo, malovalo. Bylo odpracováno 
2 374 hodin. 

Hasičské vozidlo Liaz bylo prodáno 
za 20 000,- Kč do Plzně, stará hasičárna 
předána městu.

Veškerá technika je provozuschopná – 
tzn. Nissan, Tatra 138 i Mann.

Sbor vlastní 2 motorové pily, PS 12 
a plovoucí čerpadlo.

Jiřina Petergáčová
starostka SDH Kašperské Hory

Rok 2011 byl rokem, kdy náš sbor slavil 
135. výročí svého založení. Byl založen 
roku 1876.

Oslava se konala 5. 11., kdy byla 
slavnostně otevřena přístavba hasičské 
zbrojnice a předáno do provozu nové 
zásahové vozidlo Mann. Akce byla 
prezentována v Plzeňském rozhlase, 
regionálním i hasičském tisku. Za 
ústředí SHČMS se zúčastnil člen VV pan 
Václav Hulec, za HZS PK krajský ředitel 
plk. František Pavlas, okresní ředitel 
plk. Aleš Bucifal, velitel stanice Sušice 
npor. Petr Ježek.

Za město K. Hory přestřihla pásku 
starostka města Ing. Balounová, nové 
budově i technice požehnal páter Karel 
Hampl.

Zúčastnily se sbory dobrovolných 
hasičů z okolí – Rejštejn, Svojše, Srní, 
Hartmanice, Dlouhá Ves, Janovice nad 
Úhlavou. Pro potěšení hrála skupina 
Kůrovci, občerstvení zajišťoval personál 
restaurace Pod Věží.

Náš sbor má 41 členů – 25 mužů, 
12 žen a 4 mladé hasiče do 18 let. 
Nejmladší člen má 1,5 roku, nejstarší 
84 let.

V zásahové jednotce je 13 lidí – Schmid 
Jaroslav, Petergáč Pavol, Petergáč Pavel, 
Pretl Jan, Červený František, Kavale Vladimír, 
Nový Václav, Pál Zdeněk, Pál Petr, Čief Jarda, 
Čief Michal, Rendl Luboš, Paulíny Lukáš.

Zásahová jednotka zasahovala 13x:
8. 1. požár komína u Janderů – ul. 

Bohdana Týbla
18. 2. požár komína u T. Hadravové – 

náměstí
27. 3. požár rodinného domu 

Reisingrových – Tuškov
17. 4. požár konírny – Klášterský Mlýn 

Rejštejn
27. 6. požár - les a paseka nad školou 

Na Cikánce
2. 7. výjezd – dopravní nehoda – 

převrácené auto v potoce Na 
rybníčkách

13. 7. kalamita – silnice K. Hory  -  
Radešov, kemp, tábor v Radešově

14. 7. kalamita – prořezávání cesty 
z Klášterského Mlýna do 
Radešova

19. 8. hořící nákladní automobil - Tatra 
s návěsem – škoda 2 mil. Kč – 
technická závada

2. 10. požár stavební buňky – 
Ing. Mareš, ul. Nová

18. 11. požár – les - Pustý  hrádek
26. 11. požár – les – nad Kavrlíkem
27. 11. požár – les – Opolenec

Zásahová jednotka se dále podílela 
na čištění kanalizace ve městě, na čištění 
kanalizace na Kavrlíku, mytí náměstí, 
zalévání městské zeleně, úpravě kluziště 
na školním hřišti.

Zajišťovali jsme asistenční hlídky při 
akcích – Den hudby, divadla na hradě 
Kašperk, slavnosti Zlaté stezky, ohňostroj 
apod.

Během roku jsme absolvovali celou 
řadu odborných seminářů a školení.
- pro obsluhu motorových pil
- školení velitelů JPO II.
- školení strojníků JPO II.
- školení nositelů dýchací techniky 

+ praktický výcvik v polygonu
- školení na vyprošťovaní osob při  

dopravní nehodě
- školení preventistů

V současné době máme ve sboru 
4 nositele odbornosti Preventista III., 
8 odborností Hasič III., 1 člen má odbornost 
Hasič II., vedoucí mládeže – 4, rozhodčí 
požárních soutěží – 2, strojník – 4, velitel – 1, 
zástupce velitele – 1, velitel družstva – 2.

Jiřina Petergáčová
starostka SDH Kašperské Hory

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů 
Kašperské Hory

Slova preventisty, 
aneb hasiči radí

Posláním hasičů je poskytovat 
veřejnosti služby vedoucí k ochraně 
zdraví a materiálních hodnot před 
nebezpečnými účinky požáru.

Neopomenutelnou složkou ochrany 
před požárem je preventivně výchovná 
činnost. 

Základní právní rámec pro ochranu 
životů, zdraví a majetku z hlediska požární 
prevence je v ČR dán celou řadou zákonů, 
vyhlášek a ostatních právních předpisů na 
úrovni krajů a obcí. K nejzákladnějším 
patří zákon č. 133/1985 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. Soubor 
předpisů v oblasti požární ochrany pak 
dotvářejí české technické normy. 

Přístupnou formou vám tyto 
p ř e d p i s y  b u d e m e  p ř i b l i ž o v a t 
pravidelně na stránkách Zpravodaje. 

Pavel Petergáč ml.
preventista SDH Kašperské Hory

Nové zásahové vozidlo Mann

Ž i j e m e  i  s p o l e č e n s k ý m  ž i v o t e m  a  k u l t u r o u
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S mottem „Jak na Nový rok – tak 
po celý rok“ se v novoroční odpoledne 
sešli členové oddílu orientačního běhu 
a jejich příznivci k prvnímu letošnímu 
závodu. Ten byl trochu netradiční, a to 
mapou vytvořenou Kubou Hulcem ve 
stylu hry „Sabotér“ – především kresbou, 
když pěšina vypadala stejně jako široká 
silnice. Mapa zobrazovala v podstatě celé 
město, bylo zde rozmístěno 20 kontrol, 
jejich pořadí si určoval každý závodník 
sám. Dospělí závodníci měli povinnost 
obejít všechna kontrolní místa a vítězem 
byl závodník s nejlepším časem. U dětí 
pak byl počet kontrol snížen. 

Nejlépe si se všemi kontrolami poradil 
Pavel Šustr – jeho čas byl 35 minut. 

Vzhledem k věkovému rozpětí 
závodníků – 63 let, byli pořádající Pavla 
s Kubou schopni rozdělit účastníky do 
kategorií, takže na stupně vítězů se vešli 
všichni. Milá byla i účast náhodou přes 
město jedoucí orienťácké rodiny Míši 
Krtičkové (Skoumalové) z Olomouce, 
když při zhlédnutí poutacího lampionu 
u nás zarazili a k závodu se hned přidali. 

Díky pochopení města jsme měli 
skvělé zázemí v předsálí kina, a tak 
byla jen škoda, že se k účasti, i přes 
propagaci plakátky umístěnými na 
městě a ve škole, nepřipojil někdo 
další. Cen i diplomů měli pořadatelé 
připraveno dost. Tak snad někdy příště.  

Miloš Fiala

N o v o r o č n í  o r i e n ť á č e k

Jedna z kontrol byla přímo na schodech 
pod kinem
Závěr závodu po vyhlášení všech vítěžů

KČT TJ Kašperské Hory patří mezi 
nejmenší v Plzeňském kraji, přesto je 
dosti činný. Krom drobných vycházek 
uspořádal na jaře putování kolem 
říčky Sputky, o prázdninách týdenní 
cykloputování Tachovskem, na podzim 
procházku krajem za Svatoborem. 
Konec roku tradičně na Sedle, kam byly 
letos vypraveny dva autobusy zájemců. 
Tři skupiny značkařů obnovily desítky 
kilometrů značených cest a po instalaci 
rozcestníků na náměstí dokončí značení 
i zde.

Klub organizuje i závod v běhu pro 
děti, Běh Kašperskými Horami, cyklisté 
pak závod pro děti v Karlově ulici spojený 
se Dnem dětí a tradiční náročný závod 
pro dospělé. Svou aktivitou patří na třetí 
místo v soutěži Šumavské amaterské 
unie. O jejich úspěších jste četli 
v minulém čísle Zpravodaje. Nechyběli 
ani na Králi Šumavy či na Šumavském 
lyžařském maratonu.

Doufejme, že i letošní rok bude pro 
tak malý klub rokem úspěšným.        

Emil Kintzl

Zpráva o činnosti
Klub českých turistů

P o z v á n k a
OS Náš domov Šumava 

na veřejnou výroční členskou 
schůzi OS Náš domov Šumava 
Kašperské Hory, která se uskuteční 
28. února 2012 od 17:30 hod 
v Horském klubu Kašperské Hory.

Program:
I. část:

zahájení a přivítání hostů a členů OS; 
volba návrhové a volební komise; 
zpráva o činnosti OS za rok 2011; 

zpráva hospodaření OS; 
vystoupení pozvaných hostů; 

diskuze

Přestávka - 15 min

II. část: 
doplňující volby do výboru OS; 

plán činnosti na rok 2012; 
kulturní program

Těšíme se na vaši účast.
František Kortus, zmocněnec OS

Prosba o ohleduplnost
B í l á  s t o pa 

v Kašperských Horách a okolí
Již několikátou zimu, pokud jsou 

příznivé sněhové podmínky, se město 
Kašperské Hory snaží udržovat běžecké 
stopy v okolí města. Jedná se především 
o trasy ve vyšších polohách kolem vrchu 
Ždánova, kde je nástupním místem 
parkoviště u Račánku na Žlíbku a trasa 
pokračuje dále na Nicov a Javorník. 
V nižších sférách jde o trasy kolem vodárny 
v Kašperských Horách a na Cikánce, 
kde trasa pokračuje okolo vrchu Chlum 
a napojuje se na trasu pod Ždánovem.

Pravidelnou úpravou tras sněžným 
skútrem se město snaží o zajištění kvalitní 
nabídky služeb místním obyvatelům, ale 
i turistům, kteří město navštíví.

Mrzí nás však jednání vandalů, kteří 
trasy znehodnocují chůzí nebo rozjetím 
jinými skútry atp. Proto bychom vás 
za všechny běžkaře chtěli poprosit 
o ohleduplnost a pochopení.

- red -
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Letošní poděkování dárcům 
i koledníkům, kteří se zapojili do 
již tradiční tříkrálové sbírky, začnu 
úryvkem z Písma, jež vypráví 
o Klanění tří mudrců (králů). 
P. Tomas ho letos četl při požehnání 
všem koledníkům.

„…Když se narodil Ježíš 
v judském Betlémě za dnů krále 
Heroda, hle mudrci (králové) od 
východu se objevili v Jeruzalémě 
a ptali se: ,,Kde je ten právě 
narozený král Židů?“ Viděli jsme na 
východě hvězdu a přišli jsme se mu 
poklonit… A hle, hvězda, kterou 
viděli na východě, šla před nimi, 
až se zastavila nad místem, kde 
bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, 
zaradovali se velikou radostí. Vešli 
do domu a uviděli dítě s Marií, jeho 
matkou, padli na zem, klaněli se mu 
a obětovali přinesené dary - zlato, 
kadidlo a myrhu….“ Mt 2,1-2, 911

Milí dárci i koledníci,
pod heslem „Začněte rok dobrým 
skutkem“ začala 6. ledna na svátek 
Tří králů již šestá Tříkrálová sbírka 
v našem městě a okolí. Z této 
pro všechny radostné lednové 
obchůzky králů se stala i u nás 
tradice. Letos se přidali další 
koledníci, dokonce se nám podařilo 
obejít celé město, Rejštejn, Srní 
i Kavrlík.

Královské putování jsme 
poprvé začali v kostele, tak jak 
se patří. P. Tomas, ačkoliv právě 
pobýval v nemocnici, nám díky 
telefonu požehnal na dálku, 
přečetl úryvek z Písma o Klanění 
tří králů a slovy modlitby nás 
vyslal do ulic přinášet radost do 
každého příbytku.

Takto posilnění a plní nadšení 
jsme vyšli do ulic našeho města 
přinést do každých dveří ještě 
trochu té vánoční radosti, 
ale i požehnání pro každého 
dobrodince.

Chtěla bych tímto poděkovat 
všem, kteří nás opravdu srdečně 
a s úsměvem vítali, pozorně 
naslouchali tříkrálové koledě 
a nakonec přispěli do charitní 
kasičky. Setkali jsme se jako každý 
rok se štědrostí, vlídným přijetím 
a hlavně s lidmi otevřeného srdce, 
kterým nejsou druzí lhostejní.

Tř í k r á l o v á  s b í r k a  b ý v á 

takovým vzájemným 
obdarováním. Králové 
přinášejí poklady - 
posvěcenou křídu, 
dárečky od charity, 
písničku pro radost, 
ale i sebe. Vy pak, milí 
dárci, je obdarujete 
d o b r o t a m i , 
milým úsměvem 
i příspěvkem pro 
potřebné. Sbírka 
tak přináší mnoho 
pěkných setkání 
a radosti.

Letos se v Kašperských 
Horách, Kavrlíku, na Srní 
i v Rejštejně dohromady vybralo 
23 527,- Kč a v celé sušické 
oblasti 172 408,- Kč.

Poděkování patří samozřejmě 
v š e m  s k v ě l ý m  d ě t s k ý m 
koledníkům: Nikolce Adamové, 
Štefánkovi Berkymu, Helence 
Cinegrové, Nikolce Zifčákové, 
Daníkovi Fanfulemu, Mirečkovi 
Fanfulemu, Jirkovi Karáskovi, 
Markétce Kurzové, Helence 
Moravcové, Markétce Moreové, 
Terezce Moreové, Martinovi 
Petrovi, Danovi a Štefánkovi 
Phamovi, Mirce Ptáčkové a Julince 
Soukupové. Dospělým: Zlatě 
Gerzdorfové, Markétě Krčilové, 
Radkovi a Danovi Nakladálovi, 
Josefu Mrázovi, Božence Smilkové 
a Jakubovi Šambergerovi.

Sbírka bude jako každý 
rok účelně využita na 
podporu sociálních služeb na 
Kašperskohorsku i Sušicku, na 
pomoc seniorům, lidem bez 
přístřeší, malá část jde též na charitní 
projekty do zahraničí. Všechny 
peníze jsou opravdu účelně využity 
na pomoc potřebným lidem.

Děkujeme tedy všem, kteří se 
zapojili a v příštím roce zase na 
viděnou!

Za oblastní charitu Sušice 
Jarka Korandová Terezka, Jarka, Nikolka, Markétka, Daník

Nikolka, Helenka, Martin, Helenka

Koledníci pospíchají na požehnání do kostela

Josef, Jakub a Daniel Koledníci kvečeru s dobrotamiTerezka a Daník

T ř í k r á l o v á  s b í r k a  2 0 1 2

Koledníci na začátku své cesty
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V minulých dnech vydalo 
Muzeum Šumavy rozsáhlou, více 
než devítisetstránkovou knihu 
autorky Jitky Lněničkové s názvem 
„Lötz /Série II., Sklářské střihy z let 
1900 a 1914“. Jedná se o podrobný 
obrazový a textový katalog archivu 
sklářských střihů, který se dochoval 
z činnosti kdysi světově proslulé 
sklářské manufaktury v Klášterském 
Mlýně u Rejštejna a je od roku 1950 
uchováván v kašperskohorském 
muzeu. Kniha vychází díky podpoře 
četných zahraničních i domácích 
sponzorů, v neposlední řadě také 
přispěním zřizovatele Muzea Šumavy - 
Plzeňského kraje. 

Sklárna Lötz v Klášterském Mlýně 
se prosadila zejména v době kolem 
roku 1900, kdy pod vlivem tehdy 
módní secese produkovala barevné 
dekorativní sklo zpracovávané 
hutními technikami a zdobené irisy. 
Od konce 19. století realizovala návrhy 
významných sklářských výtvarníků 
jako například Adolfa Beckerta, 
malířky Marie Kirschnerové nebo 
architekta Leopolda Bauera a řady 
dalších. Zásadní význam pro sklárnu 
měla spolupráce s kruhem umělců 
působících ve sdružení Wiener 
Werkstätte. Sklo z doby kolem a po roce 
1900 z Klášterského Mlýna je dodnes 
vyhledáváno špičkovými sběrateli 
a milovníky uměleckého řemesla 
a zdobí sbírky předních muzeí. Sklárna 
si vydobyla uznání i na světových 
výstavách, kdy například v letech 1899 
a 1900 v Paříži a pak ve St. Louis v USA 
získala Grand Prix. Proto této sklárně je 
i dnes věnována podrobná badatelská 
pozornost, proto je takový zájem 
i o prezentaci archivu sklářských 
střihů, který dopodrobna mapuje 
umělecký vývoj světoznámé sklárny 
a pomáhá přesněji zařadit dochované 
kusy sklářských výrobků ve sbírkách 
muzeí nebo soukromníků.

Sklářské střihy firmy Lötz, které 
detailně přibližuje nová kniha, jsou 
papírové předlohy používané ve sklárně 
jako vzory pro zhotovení konkrétních 
výrobků, zaznamenávají rozměry, 
tvary, barevné dekory, techniky i řadu 
dalších údajů. Na zkoumaných střizích 
byla zaznamenána například i data 
zhotovení, počet kusů malých sérií, 
ale také jednotlivé objednávky, jména 

zákazníků či dokonce obchodních 
domů i řada dalších dnes zajímavých 
údajů. Podle sklářských střihů byly 
vyráběny také sklářské formy. Na 
základě těchto sklářských střihů lze 
s vysokou mírou jistoty identifikovat 
konkrétní výrobky, které kdysi opustily 
sklárnu, zjistit dobu jejich zhotovení 
případně i jejich tehdejší obchodní 
ceny. Proto sklářské střihy mají povahu 
nepostradatelného historického 
pramene, když umožňují bližší vhled 
do výrobních postupů i ekonomiky 
sklárny. Stávají se tak nepostradatelnou 
pomůckou pro historiky ale i četné 
sběratele…

Archiv, který obsahuje odhadem 
asi 80.000 sklářských střihů, 
se dochoval z větší části díky 
rozhledu a sběratelské pohotovosti 
poválečného šéfa kašperskohorského 
muzea učitele Emanuela Boušky. 
První kroky k badatelskému využití 
tohoto jedinečného archivu 
podnikla už v šedesátých letech 
minulého století doktorka Alena 
Adlerová z Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze. Nyní vydaná kniha 
představuje pouze část připravované 
edice Archivu sklářských střihů 
Lötz, která by měla být rozdělena 
do pěti svazků, z nichž jako první 
vychází druhý svazek ve dvou dílech. 

Publikace archivu sklářských střihů 
je spojena s podrobnou konzervací, 
restaurováním a dokumentací 
(včetně kopírování) těchto sklářských 
střihů. Projekt záchrany a vědeckého 
zpracování nyní publikované první 
části archivu sklářských střihů firmy 
Lötz se realizoval v letech 2004 – 2011 
převážně díky darům sponzorů, z nichž 
je třeba na prvním místě jmenovat pana 
Ing. Christiana Clausena z městečka 
Baden u Vídně, generálporučíka ve 
výslužbě. Vědecký výzkum realizovala 
a autorkou katalogu v jeho knižní 
podobě je přední česká historička 
sklářství PhDr. Jitka Lněničková, která 
s Muzeem Šumavy spolupracuje 
již téměř čtvrt století. Praktickými 
činnostmi se na projektu záchrany 
a dokumentace sklářských střihů 
sklárny Lötz dosud významně podílely 
pracovnice kašperskohorského muzea 
paní Jana Lavrinčíková, Pavla Petrášová 
a Martina Zabloudilová.

Knihu Jitky Lněničkové Lötz/Série II. 
si můžete osobně zakoupit nebo 
objednat v Muzeu Šumavy v Sušici. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Jedinečný sklářský archiv v knižní podobě! 

Irizované vázy ze sklárny v Klášterském Mlýně (foto archív Muzeum Šumavy):
obr. 1.: váza zhotovená podle návrhu E. Prochasky v roce 1906, 
obr. 2.: produkce sklárny po roce 1900.
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Názvy ulic. Až na uvádění adres 
našich bydlišť je příliš nevnímáme 
a bereme je jako samozřejmost, jež 
tu byla, je a bude. Před nedávnem 
se mi dostala náhodou do rukou 
stará mapa Kašperských Hor od 
Franze Penze, datovaná k přelomu 
devatenáctého a dvacátého století. 
Co mě na ní upoutalo, bylo původní 
pojmenování ulic. S rozvojem pošty 
a potřeb úřadů se místa, která se 
lidově nějak nazývala, pojmenovala 
oficiálně. Tím přenesla do vznikajících 
názvů ulic tzv. urbanonym. Názvů bylo 
oproti dnešku mnohem víc (ulice byly 
v názvech členitější), ale ukázaly se 
jejich zajímavé místní spojitosti, které 
už my mladší zpravidla neznáme. 
Původní jména ulic nám mohou 
o místě vyprávět. Pojďme se na ně 
společně v krátkosti podívat.

Každý si snad vybavíme místa ulic 
Horní, Dolní, Dlouhá, Nová, Krátká, 
Okružní, Spojovací, Zahradní. Názvy 
snažící se vystihnout 
charakter a podobu 
té či oné ulice. Když 
už se díváme na naše 
současné, pojmenovány 
jsou často také podle 
nějaké významné 
osobnosti – v Čechách 
způsob velice častý 
(44%), odborně se tomu 
říká honorifikace. Jak 
se střídaly v minulém 
století režimy a někdo 
se „do krámu“ hodil, 
někdo pak zase ne (jak 
si vládnoucí ideologie 
diktovala), nelze se pak 
divit osobnostem, které 
s dlouhým časovým 
odstupem ani neurazí, 
ani nevadí. Tak zde 
máme Smetanovu, 
Husovu, Baarovu, 
Fügnerovu, Nerudovu, 
Bezručovu ulici a Žižkovo 
náměstí. A snad ještě 
kromě Klostermannovy a Karlovy  ulice 
jsou to osobnosti, které nějaké zvláštní 
lokální sepětí s místem nemají. (Dobře, 
můžete namítnout, že husité před 
dávnými staletími údajně vysekali portál 
hřbitovního kostela pro své vozy, nebo že 
byl skladatel Smetana inspirován zurčením 
Otavy na Čeňkově Pile.)

Naše domy obývalo před rokem 1945 
z velké většiny německé obyvatelstvo, 
které muselo být po prohrané válce 
odsunuto; s jeho odchodem se náhle 
vytratila motivace pojmenování 

místa. Kdo dnes ví, kdo to byl Gustav 
Schreiner? A proč se Dr. Gustav Schreiner 
Strasse jmenovala naše Vimperská? 
Příkladem byli řemeslníci, kteří zde 
po mnohá pokolení pracovali a ulici 
dali nezřídka jméno. Tak jsme tu měli 
Büchsenmachergasse „puškařská ulice“ 
(dnešní Horní) dle výrobce zbraní pro 
lov i místní střelecký klub, Schindlergasse 
(část Besední) podle šindeláře, 
Webergasse - „tkalcovská“ (dnešní 
Barvířská) po tkalcích, kteří však i barvili 
látky, a tak odkaz zůstal zachován na 
barvíře látek; Berghäuergasse - „hornická“ 
(Dolní) připomíná hornickou tradici, 
Hutterergasse  - „kloboukářská“ (ulička 
pod bývalou Bílou růží) získala jméno 
zase po zdejším výrobci klobouků. 

Se zaniklými objekty se vytratily 
i příslušné názvy ulic:  městské lázně 
v jižní části města – Badhausgasse 
- „lázeňská“ (nyní Petra Bezruče), 
dřevařská škola v místě dnešní DPS 
a Fachschullegasse  - „u odborné školy“ 
(část Husovy), nebo Viehmarktgasse 
– „dobytčího trhu“ (část Horní) podle 

starého dobytčího trhu. 
Nápadná je ztráta názvů s motivací 

sakrálních památek  – zkuste si sami 
vzpomenout na  kapličky a kaple ve svém 
okolí. Obvykle je najdeme na konci 
města. Okrajové ulice nesly jejich názvy: 
tehdejší  Antonigasse (Besední) podle 
kapličky před základní školou, St. Anna 
Strasse (Smetanova) podle kaple sv. Anny 
na hřbitově, Grandlgasse (Nerudova) 
směrem ke kapličce Grandl před kostelem 
Panny Marie Sněžné, nebo Flehberg - 

volně „poutnický kopec“ (Rejštejnská). 
Sakrální motiv se s poválečným 
znovupojmenováváním vytratil – odešel 
velmi pobožný šumavský lid, přišlo 
období komunistických perzekucí 
náboženského života a vytrácení jeho 
hodnot; nebyla potřeba udržet název 
míst podle objektů, jejichž doslova 
kamenná přítomnost přesto nadále 
trvá.

Není ovšem pravda, že by 
v poválečné době docházelo k plošnému 
přejmenování všech ulic podle 
úplně jiných souvislostí – leccos bylo 
zachováno v překladu. Dlouhá ulice, jak 
ji známe dnes, (dřívější znění 28. října) 
nesla jméno Langegasse, Zlatá Stezka je 
zase kalkovým (doslovným) překladem 
Goldsteiggase. Jižní okrajová část města 
zvaná Na Prádle je také doslovně z  Auf 
der Wäsch podle místa, kde se u potoka 
pod Lišákem právalo prádlo. Část 
Cikánka zas Zigeunenrei podle dávné 
legendy o matce a dceři - cikánkách, 
procházejících městem k hrdelnímu 

ortelu na Šibeniční vrch.
K zajímavé rošádě 

došlo ve změně ulice 
Baarova, kde český 
spisovatel z Chodska 
nahradil spisovatele 
n ě m e c k y  p í š í c í h o :  
A d a l b e r t  S t i f t e r 
Gasse .  O kus dále 
ulici pojmenovanou 
podle představeného  
heinleinovských turnerů 
- Jahngasse nahradil zas 
spoluzakladatel  Sokola - 
Jindřich Fügner – a máme 
tu  hned Fügnerovu. Nová 
ulice zde také není nová. 
Předcházely jí nové hned 
dvě: Neuegasse coby 
okrajová zástavba dnešní 
Husovy ulice a Neue 
Strasse je Sušická ulice, 
novější silnice namísto 
původní Tuškovské 
silnice (Alte Strasse). 

Po roce 1945 se zde 
téměř úplně obměnilo obyvatelstvo. 
Jedno odešlo se všemi svými zvyky 
a tradicemi, nové přišlo. Novodosídlenci 
neměli často těsnější sepětí s půdou 
a starobylým městem, potřeba 
pojmenovat místa česky byla nasnadě. 
Každá z těch ulic a domů měla a má 
i dnes příběhy lidí, kteří se v nich narodili, 
žili a umírali.  Prostoru ve Zpravodaji více 
není, spokojme se tedy alespoň s takto 
stručnějším výčtem některých původních 
názvů ulic, kterými chodíváme. 

Václav Kůs

Kašperskohorské ulice, kterak se kdysi dávno nazývaly

Mapa Kašperských Hor z roku 1892, autor Franz Penz
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„To všechno odnes čas,“ zpívá 
Waldemar Matuška v jedné písničce. Co 
je to všechno? Co tím bylo myšleno?

Ano, čas odnesl chvíle, kdy jsme byli 
dětmi, čas, kdy jsme dospěli a našli své 
budoucí zaměstnání, čas lásek nezralých, 
také čas lásek trvalých. Tento neúprosný 
čas odnesl také úspěšná i méně úspěšná 
léta, čas, kdy se nám narodily děti, pak 
vnoučata, někomu už i pravnoučata.

Co čas neodnesl, jsou vzpomínky!
Vzpomínky na dobu, kdy nás nic 

netrápilo, rodiče se o nás starali a my děti 
měly jedinou povinnost – chodit do školy 
a učit se! Mimo učení si tam každý žák 
našel své kamarády, leckdy na celý život.

A jak nám přibývá let, začínáme 
opět toužit po setkání se svými dávnými 
kamarády – spolužáky, dnes už důchodci 
ve věku přes 70 let.

Naše třída ukončila školní docházku 
v roce 1954 v Kašperských Horách. Tímto 
se naše cesty rozešly do různých koutů 
republiky. Zakládali jsme svoje rodiny, hledali 
zaměstnání, měli jsme spoustu povinností. 
Občas jsme se vídávali o kašperskohorské 
pouti, když i ti vzdálenější přijeli za svými 
rodiči. A tehdy, asi před 25 lety vznikl návrh, 
abychom se všichni sešli. Začala jsem pátrat 
po adresách spolužáků (trvalo to téměř 
rok), ale byla jsem s hledáním úspěšná.

První setkání po 30 letech od ukončení 
školy se konalo v roce 1984. Rande jsme 
si dali na plácku před Bílou růží a čekali, 
kdo přijde. Vidět se poprvé po 30 letech, 
to byl docela šok! Copak děvčata, ta si byla 
podobná, ale v chlapcích jsme měli zmatek. 
Ti s bujnou kšticí měli hlavu téměř lysou, 
z útlých, tehdy sportovních typů se stali 
pánové ve středním věku – no, trvalo to 
chvíli, než došlo k identifikaci všech.

Posezení jsme si objednali v Bílé růži. Sešlo 
se nás přes dvacet. Tehdy za námi přišel i „náš 
Tonda“, učitel Šmrha – postrach všech lajdáků. 
Přišla také učitelka Andrée Platovská a náš 
oblíbenec – učitel Josef Bártík. Náš, všemi 
děvčaty obdivovaný Pepa! Mimo učení vedl 
také pěvecký sbor, jezdil jako vedoucí s dětmi 
na tábory – zkrátka takový učitel – kamarád. 
Učil děti hrát ping pong, sám byl přeborníkem 
tohoto sportu.

Při prvním setkání nebralo vzpomínání 
konce. Zůstali jsme u toho klábosení do 
rána, až nás uklízečka přišla upozornit, že 
potřebuje uklidit restauraci. Museli jsme 
tedy lokál opustit. Ale kam jít, když jsme si 
toho měli ještě tolik co říci? Šli jsme k Frantovi 
Kortusů a tam jsme vzpomínali dál. Po osmé 
hodině ranní jsme uvažovali, že by uklízečka 
mohla být s prací hotova. Odebrali jsme se 
opět na svá místa do Bílé růže, objednali 
jsme si česnečku – stále bylo o čem povídat. 
Kdyby tehdy pro mne v 11 hodin nepřijela 
dcera s vnučkou, seděla bych tam až do 
pondělí. 

Zapomněla jsem podotknout, že 

jsme se také scházeli ve škole, ve své třídě, 
seděli jsme na místech jako tenkrát před 
mnoha lety – tam jsme vyslechli slova 
učitelů a hodinku zavzpomínali na všelijaká 
školní alotria. Měli jsme co dělat, abychom 
nasoukali svá dospělá těla do školních 
škamen. Po této hodince jsme obešli město, 
také plácek za školou a pak jsme teprve šli 
do restaurace. Slíbili jsme si, že se budeme 
scházet pravidelně po pěti letech. Sliby – 
chyby, skutek utek! Uplynulo dlouhých 16 
let, než jsme se opět sešli. To bylo v roce 
2000. S lítostí jsme vzpomínali na  ty, kteří 
se tohoto setkání už nedožili. Rozhodli jsme 
se, že setkání budeme opakovat po dvou 
letech.

V roce 2002 jsme se opět sešli ve své 
třídě. Z učitelů už přišel jenom pan Bártík 
– tehdy mu bylo 80 let. Pogratulovali jsme 
mu a na památku darovali obsažnou knihu 
o Šumavě. Tehdy jsem měla organizaci 
setkání a starosti já – vždy jsem vymýšlela 
nějaká překvapení. Napadlo mne, že bychom 
našemu sbormistrovi mohli společně zapět 
písničku Potůček pod strání. Byla jsem 
napjata, zda někdo nezapomněl slova, ale 
za pokus to stálo. Všichni v lavicích povstali 
a tuto milou písničku zazpívali. I kluci!

Text písničky:
1. Potůček pod strání o závod uhání,

 do dálky slyšet je veselé bublání,
hovoří s rybkami, laškuje s vlnkami,

s kvítky si pohraje a bublá dál.
Ref.: Potůčku náš, do dálky spěj,

dokud jsi náš, jen si bublej,
až opustíš český kraj náš,
víckrát nám nezabubláš.

2. Po cestě z dálavy kámen ho zastaví,
potůček vzdorně ho udeří do hlavy,
kámen to nebolí, moudřejší povolí,

vyhne se potůček a bublá dál!
Ref.: Potůčku náš …

Nyní se scházíme už každý rok a panu 
učiteli vždy tuto písničku zazpíváme. 
On diriguje jako tehdy a zpívá s námi.

Loni jsem byla na besedě se čtenáři 
mých knížek ve Staších. Byl tam také 
pan učitel Bártík (on nyní žije v domově 
důchodců v Kůsově). Tam jsem si ho 
pozvala na pódium, obdarovala ho 
knížkou a vyprávěla jsem mu, že mám 
schovaný starý památník, do kterého mi 
vepsal nádhernou básničku. Kdyby mě 

někdo probudil o půlnoci, jsem schopná 
ji ze sebe vyklopit jako násobilku. Pan 
učitel se mě zeptal, o jakou básničku se 
jedná. Já ji začala recitovat a po několika 
slovech se přidal a odrecitovali jsme ji 
spolu. Poslední slova mi vázla v krku, 
draly se mi slzy do očí – nejen mně, ale 
i posluchačům:

Úsměvem vítej každé ráno,
s ním sedej denně ku práci,

úsměvů měj vždy nachystáno,
tak jako písní zpěváci.

Úsměv buď sluncem tvého žití,
s ním ozař každý, každý kout,

s ním snaž se mračna rozptýliti
a ze starostí uniknout.

Kde jiní smutně věší hlavu,
ty nepřicházej o svůj klid

a jsi-li aspoň trochu v právu, 
tak snaž se mračna rozptýlit.

Jak poučná slova, že? Letos jsem byla 
na Staších znova. Myslela jsem, že panu 
učiteli zapějeme písničku o potůčku po 
stráni. Chtěla jsem posluchače postavit do 
půlkruhu, ale …. Tuto písničku znala jen 
moje kamarádka Maruška, já a pan učitel. 
Nevadilo nám to - zpívalo trio důchodců!

Pan učitel byl výborným sbormistrem – 
písniček, které známe, je bezpočet. Známe 
jednu, ta není vůbec mezi pěveckými 
sbory rozšířená. Text této písničky pochází 
od hudebního skladatele, ten jej daroval 
před mnoha lety panu Bártíkovi, když dělal 
vedoucího dětského tábora v Rejštejně. 
Jméno skladatele si nepamatuje ani pan 
učitel, ani my – škoda. Písnička opěvuje naši 
zlatonosnou Otavu a má tato slova:

Otavěnko šumivá, dcero krásné Šumavy,
lidu svému jsi drahá nade všechny poklady,
jsi prostá jak horský lid, zářivá jak slunka svit,

zlatonosná dárkyně, v Pootaví vládkyně.

Velikáni pralesů, s nimiž Bůh tvůj život spjal,
v blaženém i zlém času, sledují tvou cestu v dál.

Rýžováním jest utkán stříbropěnný zlatý šál,
chudým chléb jsi dávala, ruce jejich laskala.
Neumím to zaznamenat notově, musíte 

přijít příští rok na naše setkání. My vám ji, milí 
čtenáři, zazpíváme. Byla by škoda, kdyby tato 
milá písnička zapadla do hlubin zapomnění, 
vždyť opěvuje kousek naší krásné Šumavy.

Na příští setkání se moc těšíme – to bude 
učitel Bártík slavit kulatiny – 90 let! Rádi mu 
tyto písničky opět zazpíváme. Už je to náš 
poslední žijící učitel, ti ostatní se na nás dívají 
už z učitelského nebe. 

Za všechny bývalé spolužáky děkuji 
PhDr. Vladimíru Horpeniakovi za hezkou 
vzpomínku v Kašperskohorském zpravodaji. 
Vzpomínal na nedávno zesnulou učitelku 
Andrée Platovskou,  která se také našich 
setkání zúčastňovala.

Tímto končím, milí čtenáři, můj obsáhlý 
článek o vzpomínkách, které neodnesl čas.

Marie Malá

C o  n e o d n e s l  č a s !

Zpíváme „Potůček pod strání“ 
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Málokteré městečko se 
může pochlubit tím, že je 
navštívil prezident Václav Havel, 
a dokonce tam přenocoval. 
Výjimkou jsou Kašperské Hory, 
kde si pan prezident rozmanitě 
užil. Jednak tam coby mladík 
sloužil jako voják při ostraze 
muničního skladu, aniž tušil, že 
se tam ještě jednou podívá jako 
nejvyšší představitel státu. To 
se mu povedlo až o mnoho let 
později, k velké potěše místních 
obyvatel. V pondělí 19. června 
1995 v podvečer byl přivítán 
na místní starobylé radnici 
představiteli města a po předání 
dárků se zapsal do pamětní 
knihy. S početným doprovodem 
se odebral do nového ParkHotelu 
TOSCH, kde byl přivítán majitelem 
a po krátkém odpočinku 
lehce povečeřel. Potěšila jej 
procházka městem, kde navštívil 
Dětský domov a pochoval si ty 
nejmenší. 

P o t é  n a v š t í v i l  m í s t n í 
hospůdku Pod Věží, kde si 
popovídal se štamgasty a také 
ochutnal místní pivíčko. Za 
setmění se kolona aut vydala 
na hrad Kašperk k přátelskému 

posezení s místními obyvateli. 
Bylo zcela neformální u táboráku 
s grilovanými kuřátky, koláčky 
a dalšími pochutinami. Vyhrávala 
místní country kapela a pan 
prezident si také s nimi zahrál 
i zazpíval Putimskou bránu. Po 
následné noční prohlídce hradu 
se pokračovalo v hotelu Tosch 
v povídání a po „šláftruňku“ se 
Václav Havel odebral do svého 
apartmá. A za slunečného rána 
se po nezbytném fotografování 
již na zaplněném náměstí pan 
prezident loučil s místními, a to 
ještě musel s úsměvem odmítnout 
od dětí ze Zvláštní školy malý 
dárek v podobě koťátka. Zamával 
všem a pokračoval dál na cestě 
Šumavou.

A víte, co nás kašperskohorské 
nejvíce potěšilo? Když po skončení 
prezidentování jeho mluvčí Ladislav 
Špaček 21. října 2003 v sušickém 
Smetanově sále prohlásil, že 
n e j v ě t š í m  p r e z i d e n t o v ý m 
zážitkem z tuzemských cest byl 
pobyt v Kašperských Horách, kde 
si mohl zahrát a zazpívat na hradě 
Kašperku. Tak zůstává v našich 
srdcích. 

Emil Kintzl

Václav Havel a Kašperské Hor y
V z p o m í n k a  n a  p r e z i d e n t a

Otce Tomase jsme si zvykli vídat 
neustále v pohybu, pokaždé v nějaké 
akci, která měla pomoci někomu, kdo 
pomoc zrovna potřeboval, která byla 
vždy intenzivní a do níž vkládal spoustu 
energie. Pořád se snažil přiblížit Boha 
lidem a lidi Bohu. Je to proto tuze 
zvláštní pocit, vidět ho ležet v posteli. 
Ovšem nepředstavujme si, že v té 
posteli leží nečinně. I když mu byl klid 
tak drastickým způsobem vnucen, 
neznamená to, že by na svou farnost 
nemyslel, že by se za ni nemodlil 
a každou bdělou chvíli nepřemýšlel, co 
všechno by pro ni mohl udělat, až se 
uzdraví.

V současné době se mu už zahojily 
popáleniny, je po úspěšné operaci 
rozdrcené paty, pomalu se zotavuje 
a s energií jemu vlastní rehabilituje. 

Pokud půjde všechno dobře, můžeme 
doufat, že už má polovinu hospitalizace 
za sebou. A když Pán Bůh dá, mohli 
bychom se s ním alespoň krátce potkat 
o Velikonocích v kostele. Svoji záchranu 
stále považuje za zázrak, jímž mu byl 
darován druhý život a je si vědom 
toho, že mu ho Pán dal proto, aby ještě 
usilovněji pracoval na jeho vinici. Je na 
něm vidět, jak moc ho těší, že na něj lidé 
v Kašperských Horách nezapomínají, že 
ho nechávají pozdravovat a stále s ním 
počítají.

Vám všem, kteří na něj myslíte 
v modlitbě či jinak, moc děkuje, 
vzpomíná a těší se na Vás, posílá Vám své 
požehnání a stále se za celé Kašperské 
Hory a všechny jejich obyvatele modlí.

Helena Pekárková

P o z d r a v  O t c e  T o m a s e
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Nejen strašínský kostel Narození 
Panny Marie, poutní místo na vysokém 
úzkém ostrohu lemovaném lesním 
porostem, se stal přirozeným centrem  
šumavského podhůří a Pošumaví, ale také 
symbolem obce Strašín s osadami Věštín, 
Nahořánky, Maleč a Zuklín. Strašínsko je 
svérázná, půvabná starověká končina 
Šumavy. Úcta k tradicím a krajině byla 
odedávna a dosud je součástí kultury 
místních obyvatel. Snad proto stále 
přitahuje naši pozornost. 

Letošní letní dny jsem trávila 
převážně na zahradě horlivým kolébáním 
čtyřměsíční pravnučky Aničky, halekáním 
ukolébavek a neméně horlivým  
vysvětlováním kolemjdoucím turistům, 
kde se nachází vchod do Strašínské 
jeskyně. Stává se totiž vyhledávaným 
místem,  protože je vyznačena na všech 
turistických mapách.  

Délka všech chodeb Strašínské 
jeskyně bez ohledu na sklon měří asi 
110 m. Hlavním prostorem je rozlehlá 
síň pytlovitého tvaru, jejíž dno i strop   
komplikovaný různými sníženinami, se 
sklánějí pod úhlem asi 30 stupňů. Dno 
je pokryto balvany, můžeme však zde 
vidět i několik sloupů. Ze stěn vyčnívají 
preparované žilky aplitu a křemene, 
které svědčí o hluboké korozi stěn dutiny. 
V nejnižších místech síně jsou dvě 
jezírka. V době sucha z nich mizí voda, 
a tím se odkrývá vstup do severního 
systému chodeb. Především na tento jev 
soustředili Jan Kavale a Jan Helíšek svoji 

pozornost a vyfotografovali zajímavé 
stopy tohoto tajemného chráněného 
výtvoru, který je největší jeskyní 
v systému sušicko-strakonických 
vápenců. 

Můžeme tedy usuzovat, že část 
vodního fondu je vedena podzemními 
dutinami. Zajímavé jsou také obří 
hrnce. Vznikly korozí vody. Po okrajích 
jsou patrny ostré vystupující žilky 
nevápnitých materiálů. Z těchto 
kruhových a elipsovitých tvarů lze soudit 
na kdysi velmi silný průtok vody. Dá se 
předpokládat, že i ve směru původního 
aktivního toku existují další dutiny, nyní 
zcela zanesené.

Pro horažďovické čtenáře uvádím 
několik údajů z poznámek Anny 
Duškové (1915-1988), učitelky a bývalé 
kronikářky ve Strašíně. Bohužel blíže 
nespecifikovaných. Zabývala se 
především etnografií našeho kraje. 
Protože pocházela z Horažďovic, 
v materiálech nacházíme mnoho 
zajímavého i z Prácheňska, jak vytrvale 
nazývala Horažďovicko. Cituji: „V letech 
1800-1810 Karel Herites z Horažďovic 
uvádí Strašínskou jeskyni jako dosud 
největší jeskyni pošumavského krasu.
Vchod je při jihovýchodním okraji tzv. 
Vápenice. Vznik jeskyně - pravděpodobně 
podle průzkumu vedeném M. Prosovou 
–  je dílem potůčku, který se propadl před 
jeskyní. V nejnižším místě hlavní prostory 
jsou dvě malá jezírka, z nichž v době sucha 
mizí voda. Po delších deštích se naopak 

spojují v jezírko, které zaplavuje větší 
část síně. Výskyt obřích hrnců a komínů.“ 
Konec citace.

V jiných materiálech však A. Dušková 
uvádí: “Poprvé se o jeskyni zmiňuje roku 
1854 geolog V. Zepharovich“.

     Neméně zajímavé jsou vzpomínky 
rodáka a strašínského obyvatele pana 
Josefa Řáhy: „V místě, kde je strašínská 
jeskyně, bývaly pastviny a pole. Celý svah 
pokrýval borovicový les. Tomu lesu se říká 
Na Uhelně a pastvině s okolními loukami 
Na Pálovech. (Poznámka: Na tomto místě 
byly nalezeny střepy tuhové keramiky).  
Na úpatí byl vápencový lom. Pálilo se tu 
dřevěné uhlí pro blízký hamr U Zárazů. 
Vedla zde i formanská cesta do Strašína. 
Silnice tenkrát ještě nebyla. U lomu byla 
vápenka. Ještě ve třicátých letech tady 
stávaly její polozbořené zdi. Kolem roku 
1850 u lomu pálil vápno vápeník Marek. 
(Poznámka: obec Strašín vápeníkovi  
vyplácela ročně několik zlatých). Určitě 
se zde pálilo vápno mnohem dříve, protože 
bylo třeba při stavbě strašínského kostela 
a ten stál ve Strašíně mnohem dříve.

Potůček, který protéká od Voleška 
(poznámka: lokalita Strašína), ústil před 
jeskyní do země i v době jarního tání. Na 
tom místě, kde voda mizela, dal strašínský 
lékař MUDr. František Tůma ve 30. letech 
vykopat hlubokou šachtu, která se později 
zasypala. Strašínský učitel František Pešek 
ve snaze objevit nové chodby se o to marně 
dlouho pokoušel.    

Pokračování na str.  14 

  Z našeho okolí ...                                    S T R A Š Í N S K Á   J E S K Y N Ě
C h r á n ě n ý  p ř í r o d n í  v ý t v o r  s t á l e  p ř i t a h u j e  t u r i s t y.

foto: Martin Majer
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V obci Strašín vzniklo před třemi lety 
„Informační centrum Strašín“,  na základě 
společného projektu Správy NP a CHKO 
Šumava a občanského sdružení Přátelé 
Šumavy, o.s. se sídlem ve Strašíně čp. 67.  
V letních měsících slouží k propagaci 
vzácného přírodního prostředí Šumavy 
a Pošumaví. 

Pro zvídavé turisty letos uspořádalo ve 
spolupráci se členy České speleologické 

společnosti několik zajímavých akcí. 
Například: „Den otevřené mříže ve 
Strašínské jeskyni,“ který navštívilo 
přes sto zájemců z blízkého okolí, ale 
i ze vzdálenějších končin. Mohli se také 
podívat na ukázky výstupu a sestupu 
po laně a na panelu před jeskyní získat 
další informace o jeskyni a zimovišti 
netopýrů. Pro ty, kteří se chtěli dozvědět 
o podzemním světě více, byla v infu 

připravena stálá výstavka „Jeskyně“.
Bližší informace poskytne: 

Obecní úřad Strašín
342 01 Sušice 1,
tel. 777 026 845, 376 5872 20, 
e-mail: oustrasin@quick.cz nebo 
     novotnajir@seznam.cz,
www.strasin.cz.            
      

Jaroslava  Sucháčová

dokončení ze str. 13 

Lidé z jeskyně vynášeli 
červenohnědou hlínu – limonit. Sypali 
ji před jeskyni na hromadu a používali 
jako barvu do vápna a natírali jí také 
své chalupy.  Asi v roce 1930 nechal 
MUDr. Tůma vyhotovit vrata se zámkem 
a jeskyně se zamykala. Někde jsem 
četl, že v jeskyni byl důl František. To je 
nesmysl, na nic takového se nepamatuji, 
ani jsem o tom nikdy neslyšel.“ (Konec 
citace)

Z generace na generaci si předávají 
lidé zkazky a vypráví působivé  pověsti 
o záhadných místech šumavských 
vápenců. Množství různých proláklin, 
pahorků, hory kamení, malých studánek 
a potůčků  se nachází v přírodní lokalitě 
na úpatí hor - Javorník, Žďánov, 

Kašperk a Sedlo. Uprostřed té půvabné 
scenérie dominuje krása šumavského 
venkovského baroka – strašínský kostel 
Narození Panny Marie. 

Je moudré a zodpovědné od 
„strašínských radních“, že věnují  
pozornost těmto místům. Svědčí o tom 
i aktivní účast starosty obce v Obecně 
prospěšné společnosti Prácheňsko, 
Svazku obcí Pošumaví (mikroregion) 
a Místní akční skupině Pošumaví 
(MASS).

Propojit život na venkově s životním 
prostředím, ve kterém lidé žijí, pracují,  
vzdělávají se a tvoří, znamená získat 
životní jistotu, kterou v současné době 
postrádáme.

Odbočila jsem úmyslně od 
původního tématu. Netroufám si totiž na 
zasvěcený odborný popis „historického 

důlního díla“. Snad jsem příliš nepopletla 
ty různé „plazivky, aktivní tok a dutiny“. 
Pak prosím za prominutí. Dotýkám-li 
se zde oboru „jeskyňářství“ -  připadají 
mi vhodná slova pana Václava Cílka: 
„...malebná lesní zátiší, pietně upraven 
pramen, lavička s výhledem na hory 
jsou v tomto přelidněném a využívaném 
světě samy o sobě hodnotou. Vypovídají 
možná víc o kultuře než o přírodě, ale 
spojují nás se základem toho, čím jsme 
– se stromy, kameny, vodami a kulturní 
krajinou našich předků….“

(Na závěr douška: Turistům putujícím 
kolem naší zahrady jsem vysvětlila, 
že vchod do Strašínské jeskyně je 
vpravo, téměř vedle silnice vedoucí 
ze Strašína do Sušice).

Jaroslava  Sucháčová

  Z  n a š e h o  o k o l í  . . .                                    
S T R A Š Í N S K Á   J E S K Y N Ě

C h r á n ě n ý  p ř í r o d n í  v ý t v o r  s t á l e  p ř i t a h u j e  t u r i s t y.

Výše citovaná kniha byla vydána 
Nakladatelstvím Hrad Strakonice 2010.

Záměrně jsem vybral tuto publikaci – 
fotografie Ivany Řandové a text Ondřeje 
Fibicha, neboť na straně 33 se dočítáme 
o skoro zapomenuté studánce, která 
se nachází ve zbořeništi bývalé kaple 
Vzkříšení.

Ten, kdo chodí rád do přírody 
a prochází údolím pod Prádlem (cesta 
kolem plotu u Rosíků), asi tak po čtyři 
sta metrech nachází na levé straně mezi 
vzrostlými kaštany dnes již ruinu bývalé 
kaple Vzkříšení.

Cituji z publikace: „Na Prádle 
u Kašperských Hor je podoba zraněné 
duše Šumavy.“ Vůbec mě nepřekvapuje, 
že obyvatelé Šumavy nedokážou 
hovořit společnou řečí: Národní park, 
podnikatelé, obec, návštěvníci, bývalí 
rodáci, sportovci nebo myslivci, jako by 
se stále jen překřikovali. Pramenu, který 

obestavěli kaplí již v 17. století, dali do 
cesty obyčejnou kamennou křtitelnici 
jako živý symbol vzkříšení i křtu. Ono 
cyklické umývání a očišťování dobře 
působilo na zvláštní povahu Kašperáků. 
Ti měli totiž úsloví: „My z Hor jsme 
možná grobiáni, ale chceme, aby se 
s námi zacházelo jemně.“ Jako bychom 
četli úryvek z některých románů 
Klostermannových.

Němečtí obyvatelé byli velmi 
zarmouceni, když jeho krajané v letech 
1938 – 39 vystupovali z církve, aby tím 
ukázali svou věrnost Adolfu Hitlerovi.
Mnoho Němců na pokojné časy 
vzpomínalo, když potom jako vojáci 
umírali u Stalingradu nebo u Caen. Pak 
skončila válka a vzkříšení se nekonalo. 
Jen krajina přišla o staletou energii 
a paměť. Obraz starozákonní odplaty 
převážil nad novozákonním poselstvím. 

Stará pověst o kapli Vzkříšení Krista 
hovoří o komunikaci předků se živými. 

V Horách byl starý zvyk slavit v této kapli 
velikonoční vigilie a modlit se. Jednou 
zde kostelník chystal oltář a tu uslyšel 
šumot kroků a tlumený hovor. Vyběhl 
procesí vstříc, avšak nikoho nespatřil. 
Zavřel tedy kapli a odešel. Příští den tuto 
příhodu dával k lepšímu. A jeho závěr? 
Protože se z živých nikdo nedostavil, 
přišli alespoň mrtví.

Tolik z výše jmenované publikace. 
Doporučuji, pokud by měl někdo zájem 
o podrobnější informace, knihu Nebe 
studánek I. a II. díl je možné si zapůjčit 
v místní Městské knihovně.

Uvažuji sám a rád bych, aby i patřiční 
funkcionáři našeho města přemýšleli 
o opravě této památky. Nechtěl bych 
zde prezentovat jen náboženský vztah, 
ale i úctu k těm, kteří tuto kapli postavili 
již v 17. století.

František Kortus

N e b e  s t u d á n e k  I I .  P o v ě s t n é  p r a m e n y  Š u m a v y  a  P o š u m a v í
(Ivana Řandová, Ondřej Fibich)
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ÚNOR

25. 2. 
19 h

Divadelní představení Naši furianti / Kašperské 
Hory, kino / Divadelní spolek Kolár ze Strašína ve 
spolupráci s městem Kašperské Hory uvádějí divadelní 
hru Naši furianti. / Prodej vstupenek cca 30 min před 
představením v předsálí kina. Více na www.sumava.
net/ickhory

do
28. 2. 

9 - 16 h

Výstava Krásy Šumavy / Výstavní místnost 
na radnici, Kašperské Hory / výstava unikátních 
diapozitivů z prvorepublikových výletů členů KČST 
ve Volyni

28. 2.
17:30

Veřejná výroční schůze OS Náš domov Šumava / 
Horský klub Kašperské Hory

29. 2. 
18 h

Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / večerní 
přednáška

BŘEZEN

3. 3. 
14 h

Dětské maškarní odpoledne / Kašperské Hory, 
Horský klub / Zábavné maškarní odpoledne pro 
rodiny s dětmi

6. 3.
16 h

Informační schůzka pro zájemce o dotační program 
Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti / 
Horský klub Kašperské Hory

7. 3.
18 h

Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / 
cena programu 10 Kč

8. 3.
13 - 16 h

Den s kolovrátkem / IS a SEV Kašperské Hory / 
cena programu 20 Kč

14., 21., 
28. 3.

18 h

Pohledy do krajiny / IS a SEV Kašperské Hory / 
tradiční cyklus večerních přednášek a promítání na 
různá témata, z různých koutů světa / vstup 10 Kč / 
www.npsumava.cz

21. 3.
19 h

Film Poupata / Kino Kašperské Hory / Drama, Česko, 
2011, 94 min

23. 3. 
do 12 h

Uzávěrka Kašperskohorského zpravodaje č. 2/2012

30. 3. Noc s Andersenem / ZŠ Kašperské Hory

DUBEN

1. 4.
14 h

Velikonoční trhy / Kašperské Hory, předsálí kina

od 1. 4. 
do 30. 4.

Výstava Naše město / Radnice, výstavní síň 
Kašperské Hory / 1. 4. 2012 Vyhodnocení výtvarné 
soutěže našich dětí spojené s vernisáží děl na radnici

2. 4.
14 - 16 h

Ornitologická vycházka ke Dni ptactva / IS a SEV 
Kašperské Hory / přednáší Luděk Bufka

4. 4.
13 - 16 h

Velikonoční tvořivá dílna / IS a SEV Kašperské Hory / 
výroba velikonočních dekorací nejen z přírodních 
materiálů / cena programu 20 Kč

7. - 8. 4.
10 - 17 h

Velikonoční šaškování na hradě Kašperk / Hrad 
Kašperk / tradiční komentované prohlídky hradu 
a doprovodná šaškovská představení

11. 4.
19 h

Film Rodina je základ státu / Kino Kašperské Hory / 
Drama - Road movie, Česko, 2011, 106 min

Změna programu vyhrazena!

Máte zájem dostávat informace o tom, co se děje v Kašperských 
Horách přímo na váš email? Pište na adresu kultura@kasphory.cz 

a do předmětu zprávy uveďte: souhlas se zasíláním plánu akcí v KH.

KULTURNÍ PROGR AM 
Kašperské Hory

Informace o spojích
ČSAD Sušice (7 - 15 h) 376 524 703

376 524 541
ČSAD Klatovy 376 311 457
České dráhy Sušice 972 523 584
Inf. kancelář Ciao Horaždovice 376 511 999
Mezinár. pokladna ČD Klatovy 972 525 375
Mezinár. pokladna ČD Strakonice 972 543 492
Bílá linka Českých drah 840 112 113

Městské kulturní a informační středisko
- budova radnice
tel.  376 503 411, 376 503 412
web:  www.sumavanet.cz/ickhory
 www.pamatkykasphory.cz
e-mail:  informace@kasphory.cz, 
 kultura@kasphory.cz
provozní doba od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012 
pondělí - pátek 9 - 12 h, 13 - 16 h 

Redakce KZ
tel.   376 503 411
e-mail:   informace@kasphory.cz

Městská knihovna - budova radnice
tel.   376 503 414
pondělí, středa 16 - 18 h
pátek  13 - 15 h

Kašperskohorský zpravodaj vydává Město Kašperské Hory. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KZ. Příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92, tel. 376 503 411, IČ 00 255 645. 
Web: www.sumavanet.cz/khory, email: informace@kasphory.cz. Odpovědný redaktor a grafická úprava Veronika Rosecká, tiskne Tiskárna Strakonice 
spol. s r. o., evidence na Ministerstvu kultury České republiky pod číslem E 14893.

Uzávěrk a příšt ího v ydání  
Kašp erskohorského zpravo daje  

23.  března 2012 do 12 h.
články zasílejte na e-mail: informace@kasphory.cz.

Nabízím kurzy německého jazyka 
v Kašperských Horách

-  pro skupinky lidí, zaměstnance úřadů, firmy
-  pro začátečníky, středně pokročilé, pokročilé
-  časové rozvržení kurzů dle vzájemné domluvy
-  rozumná cena

Mgr. Miroslav Buršík
kontakt :  e-mail : bur.mira@seznam.cz
                     tel : 721 126 983 

Přijmeme jednoho zedníka 
a dva stavební dělníky.

Práce v místě - tel. 605 265 798

Inzerce

Inzerce



DLAŽBY OBKLADY
Plánička Plánice

Prodej keramických obkladů a dlažeb

TRVALE NÍZKÉ CENY!!!

Kompletní dodávka zboží 
včetně obkladačských prací

Možnost zdarma dopravit 
zakoupené zboží k zákazníkovi

Tel: 376 394 264 Po-Pá: 7 - 17 hod

Mob: 737 733 022 So: 7 - 12 hod

E-mail: milan.planicka@seznam.cz

Inzerce

VrAKOVIŠTE
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
!!!!! Vybíráme zdarma autovraky všech značek !!!!!

(vydáváme potvrzení o ekologické likvidaci vozidla potřebné k trvalému 
vyřazení z evidence vozidel)

!!!! Vykupujeme bouračky Peugeot, Citroën novějších typů !!!!

A u t o c e n t r u m 
K a š p e r s k é  H o r y
(areál vedle firmy Medica Filter)

Smetanova 403
Tel: 602 415 716

ˇ

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP

Kancelář Sušice 
ul. Pravdova 1274
(v budově pošty u  „Daliborky“)

Pondělí     8.oo - 16.oo hod 
Středa    8.oo - 14.oo hod

Udělejte si kontrolu svých smluv a navštivte nás, 
pokud nemůžete, rádi za Vámi přijedeme.

Sazby zákonného pojištění vozidel pro rok 2012

osobní auto do 1000 ccm od 1082 Kč

nad 1000ccm do 1250 ccm od 1333 Kč

nad 1250ccm do 1350ccm od 1604 Kč

nad 1350ccm do 1650ccm od 1900 Kč

nad 1650ccm do 1850ccm od 2341 Kč

nad 1850ccm do 2000ccm od 2876 Kč

nad 2000ccm do 2500ccm od 3313 Kč

nad 2500ccm od 4329 Kč

nákl. auto do 3500kg včetně od 3613 Kč

traktor od 462 Kč

Výhodné pojištění rodinných domů, domácností, 
úrazové pojištění, investiční životní pojištění,

malý motocykl a přívěsný vozík zdarma, slevy pro ZTP.

Tel.:  603 246 080   *   603 450 254


