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Dvě kulatá výročí

Uteklo to neuvěřitelně rychle a je tomu již 50 let, kdy v našem městě
vznikla stanice Horské služby Šumava zásluhou tehdejšího náčelníka
- pana Antonína Říhy ze Špičáku.
Prvními dobrovolnými záchranáři se stali
Františkové – Bauer, Gajer a Kortus s J. Matasem a MUDr. M. Müllerem. V únoru 1958 k

myšlence vybudovat svépomocí vlek a vybrali to nejvhodnější místo - severní svah kopce
Lišáku. První dva Františkové byli technickou
duší stavby, a tak v krátké době, prakticky ze
šrotu, byl postaven nad Švajnovic domem
první háčkový vlek. Byl též prvním v široko-

stal krásným dárkem všem lyžařům. Jezdilo
se pak zdarma celé svátky k radosti lyžařů
a hlavně budovatelů, mezi nimiž nebyli jen

nim přibyl ze stanice Srní již vyškolený E. Kintzl. Stali se hybnou pákou rozvoje lyžování v
obci i ve škole. Od pořádání závodů dospěli k

dalekém okolí a to je to druhé výročí.
Den před Štědrým dnem roku 1962 jsem
poprvé vyjel na Lišák a následující den se vlek

výše uvedení členové HS. Tenkrát, před 45
lety to byla radost také pro školní mládež,
která si užívala lyžování na Lišáku během
pokračování na str. 4

Letecká katastrofa na svahu Huťské hory
Vzpomínka k 70. výročí
havárie dopravního letadla
u Kašperských Hor.
Málokterá místní událost vzrušila mysli obyvatel Šumavy tolik jako letecké neštěstí, ke
kterému došlo o Vánocích 1937 na severní
stráni Huťské hory (Knappenbergu) u Kašperských Hor. Dodnes má tato letecká havárie

ještě řadu pamětníků zvláště mezi obyvateli Sušice a šumavského podhůří. I v našich
dnech je místo tragédie na Huťské hoře
častou zastávkou turistů, kteří sem odbočují
z turistické cesty z Horské Kvildy a Zhůří do
Kozího Hřbetu a Kašperských Hor.
Na Štědrý den 1937 odpoledne odstartovalo
letadlo linky Bukurešť – Vídeň – Praha k pravidelnému letu z Vídně do Prahy a dále mělo
letět až do Paříže. Na palubě tohoto šestná-

ctimístného letadla společnosti Air France
byly tenkrát jenom tři osoby – pilot Československých aerolinií František Lehký, francouzský radiotelegrafista Pierre Astruc a jediný
cestující, známý pražský advokát JUDr. Karel
Flanderka. Letoun nabral výšku 1900 metrů
a rychlostí až 250 kilometrů v hodině mířil
na Prahu. V nastupující tmě jej navigovala síť
goniometrických stanic, které přijímaly rádiový signál letícího stroje. Nad naším územím
pokračování na str. 6
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Děti se dočkaly…
Po třech měsících náhradního stravování se děti dočkaly a opět obědvají v budově
školy, po mnoha letech se
dočkaly i paní kuchařky a od
3. prosince pracují v přestavěné a nově zařízené školní
kuchyni. Dočkají se i ostatní
strávníci, kteří si stravování
ve škole oblíbili a od ledna
bude rekonstruované zařízení sloužit i jim.
Autor projektu Ing. Jiří Lejsek měl složitý
úkol – do stávajících prostor staré kuchyně
a jídelny s minimálním a nevyhovujícím zázemím vtěsnat všechny samostatné prostory
potřebné pro provoz a vyžadované podle
hygienických předpisů. Po mnoha
poradách se zaměstnanci školy a
několika jednáních s pracovnicemi hygienické služby v Klatovech
bylo nové prostorové uspořádání
schváleno a rekonstrukce mohla začít. Chybělo to nejdůležitější
– peníze na zaplacení stavebních
prací, neboť získat finanční prostředky z dotačních zdrojů před
zahájením stavby se nepodařilo.
Potřebná suma se nakonec dala
dohromady výhradně z vlastních
zdrojů města a to díky výjimečně
vysokému příjmu ze zpracování
následků větrné kalamity v městských lesích. Těsně před uzavřením
fakturace stavby město nakonec obdrželo
dotaci od Plzeňského kraje ve výši 5 miliónů
Kč, tudíž vlastní prostředky ve stejné výši,
původně určené na rekonstrukci, bude moci
použít k jinému účelu.
Provedená rekonstrukce v této etapě zahrnovala nejenom stravovací prostory, ale i stavební úpravy celého severního křídla školní
budovy. Školní kuchyně i jídelna byly kompletně přestavěny, nově bylo vyřešeno zázemí pro provoz kuchyně – sklady potravin byly
přemístěny do suterénu, kde bude probíhat

i předzpracování zeleniny, ve dvoře vybudována rampa pro zásobování a pro snazší
manipulaci a transport zásob zřízen nákladní
výtah. Kuchařky mají vedle kuchyně konečně
důstojné zázemí se šatnou ve vybavené denní místnosti včetně sociálního zařízení. Projektant nezapomněl ani na vedoucí kuchyně,
která užívá samostatnou kancelář při vchodu
do jídelny. Největší změny jsou patrné přímo
ve varně, která je kompletně vybavena novou
technologií – kotli, pánvemi, konvektomatem,
sporáky, pracovní pulty, myčkami na nádobí,
lednicemi, mrazáky atd., příjemné pracovní
prostředí zajišťuje účinná vzduchotechnika, k
vyššímu komfortu stravování přispěje i elektronický stravovací systém.
Kompletní rekonstrukcí prošly i učebny a
kabinety nad kuchyňským provozem, kde
byly vyměněny narušené stropní konstrukce, provedeny nové elektroinstalace, vodoinstalace, topení. Rozšířena byla počítačová
učebna, lépe vybavena i cvičná kuchyňka, ve
všech místnostech instalováno nové osvětle-
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Občanům města přeji spokojené a klidné Vánoce, do
příštího roku pevné zdraví a
mnoho úspěchů v osobním i
pracovním životě.
Za vedení města
Alena Balounová

Dětské hřiště
u základní školy
Nad Základní školou v Kašperských Horách zůstával
nevyužitý prostor po zlikvidovaném nevyhovujícím dětském hřišti.

ní. Nátěry stěn i barevné provedení podlahových krytin celkově učebny prosvětlilo.
A kolik to všechno stálo? Celková suma za
provedené práce a dodávky technologie
dosáhla částky 13,887 mil. Kč včetně DPH, z
toho samotné přístrojové vybavení kuchyně
je za 2,7 mil. Kč. Není to málo, ale důležité je,
že konečně má škola stravovací zařízení na
patřičné úrovni a vůbec nejdůležitější je, jak
se v novém prostředí líbí dětem - především
pro ně se změny dějí.
A.Balounová

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY

POČÁTKY LYŽOVÁNÍ NA ŠUMAVĚ

Dne 17.12.2007 v 16:00 hod.
Výstavní místnost na Radnici v Kašperských Horách.
Výstavu zahájí p. Emil Kintzl, který zapůjčil fotografie
ze svého archivu.

Záměr byl vybudovat na tomto místě zpevněnou plochu vhodnou pro dopravní hřiště.
Na tento projekt se podařilo získat dotaci
ve výši 400.000,- Kč z programu Podpora
obnovy venkova Ministerstva pro místní
rozvoj. V říjnu letošního roku bylo dokončeno dopravní hřiště o rozměrech 50 x 14,5 m,
které bude sloužit nejen pro dopravní výuku,
ale jeho hladký povrch dovoluje používat ho
i jako plochu pro in-line bruslení či pro skateboardy. Aby hřiště nezahálelo v zimních
měsících, bylo provedeno tak, že ho bude
možno napustit slabou vrstvou vody, která po zamrznutí poslouží k bruslení. K tomu
byla zhotovena vodovodní šachta vybavená
dostatečnou hadicí na kropení.Najdou se na
Kašperských Horách hokejoví nadšenci, kteří
by se v zimě o kluziště starali?
-rv-
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Vážení starší
spoluobčané,

blíží se vánoční svátky, a tak jistě mnozí čekáte na pozvání na tradiční předvánoční posezení. Bohužel, momentálně z technických
důvodů nemáme dostatečně velkou místnost, kde bychom se sešli a ani nemáme kde
připravit občerstvení. Jsme ale přesvědčení,
že po Novém roce již tato možnost bude,
a tak se těšíme na setkání. Pozvánky Vám
zavčas doručíme.
Jménem svým i jménem MO ČČK Kašperské
Hory Vám všem přeji krásné prožití Vánoc,
zdraví a pohodu v celém příštím roce.
MUDr. Marie Staňková
Předsedkyně MO ČČK, Kašperské Hory

Vánoční pozdrav
Až budete držet v ruce tyto
noviny, budou už za dveřmi
Vánoce.
Třeba zajiskří venku bílý sníh, doma zavoní
jehličí i vanilka a všichni si budeme zajisté
přát , aby tyhle Vánoce nám všem přinesly
spíše než drahé dary tolik potřebnou lásku,
radost a samozřejmě i klid a dobrou vůli mezi
lidmi. Třeba si i pěkně zazpíváme koledy a
konečně najdeme čas zahrát si něco pěkného s dětmi. Možná s trochou sentimentality
si přečteme vánoční přání a pokusíme se narychlo napsat i těm, na které jsme v předvánočním shonu pozapomněli. Ráda bych svůj
vánoční pozdrav adresovala Vám všem, kteří
jste se rozhodli můj příspěvek dočíst až do
konce a zajímáte se o dění v naší škole.
Přečkali jsme velmi náročné období, kdy za
zavřenými dveřmi probíhala tolik potřebná přestavba další části školy včetně školní
kuchyně i jídelny. Nově upravené prostory
se skutečně povedly. Ráda bych poděkovala
MěÚ v Kašperských Horách za to, že stále chybějící finance byly tentokrát použity ve škole. Náš dík patří také rozhodně stavebním firmám a vůbec všem, kteří měli jakýkoliv podíl
na této proměně. Děkuji i našim žákům, učitelům i zaměstnancům, neboť pracovní podmínky nebyly nijak „růžové“. Nyní už budeme
mít nejen více prostoru, ale také klidu k učení.
Moc bychom si všichni – a to nejen rodiče,
ale i učitelé přáli, aby se naši žáci více učili,
byli ctižádostivější a k sobě náročnější. Také
bychom uvítali, abychom nemuseli neustále
řešit kázeňské přestupky, rovnat pokřivené vztahy mezi dětmi. Obvykle si klademe
otázku - Kde se to v tom dítěti bere? Třeba
ho doma nikdo nepohladí, nikdo mu neřekne
tohle nedělej, nebo tohle se ti moc povedlo.
Nedostatek lásky se projeví vždy negativně...
Věřím, že s blížícími Vánocemi přichází nejen
radost, ale také naděje na lepší nový rok.
Šťastné Vánoce Vám všem přeje Věra Korcová.

Kašperskohorský zpravodaj

vánoce 2007

Rekonstrukce školní jídelny
při ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské
Hory se blíží ke konci, proto
bych ráda poděkovala všem,
kteří se podíleli na zajištění
náhradního stravování.
Věřte, že není jednoduché na Kašperských
Horách najít vhodné stravování pro 270
strávníků a bylo nutné zajistit obědy alespoň
pro děti.
Chci poděkovat především paní starostce
Ing. A. Balounové a řediteli školy panu Mgr. K.
Schonovi, kteří zajistili stravování v Dětském
domově K. Hory, kde se děti mohly stravovat
do 14.9.2007. Mnoho díků patří vedení DD,
vedoucí stravování a
kolektivu kuchařek DD.
Ukázalo se, že vyvařování v naší jídelně jen
tak brzy nezačne. Opět
nastal problém, kde
obědy zajistit. Paní starostka proto požádala
ředitele firmy Medica
Filter pana K.Voldřicha,
který byl velmi vstřícný
a pomohl nám.
Vzhledem k omezené
kapacitě jejich vyvařovny se od 17.9.2007
z Medici Filter dovážely

obědy pro děti MŠ (25-30obědů) a 60-65 žáků
školy bylo denně přepravováno do jídelny
Medici Filter. Dopravu zajišťoval MÚ Kašperské Hory - tímto děkujeme. Velké poděkování si zaslouží řidiči autobusu, přepravující
naše děti. Upřímné poděkování patří panu K.
Voldříchovi, paní I. Novákové, vedoucí stravování, všem kuchařkám a všem učitelům, kteří
zajišťovali dozor jak v jídelně firmy Medica
Filter, tak při převozu v autobuse.
Nyní se již všichni těšíme na nově zrekonstruované prostory a třeba v budoucnu budeme
moci zase nějak pomoci my.
Vedoucí stravování Školní jídelny
Irena Raabová

Školní rada

Vážení rodiče, před necelými dvěma roky jste
si zvolili své zástupce do školské rady. Podle
zákona tento orgán školy umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům , studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy. Toto je citace §167,
ale co to vlastně znamená v praxi? Učíme se
tuto možnost využívat .
Už nemusíme jen nadávat , že se nám to či
ono nelíbí , ale můžeme s tím něco udělat.
Je pravda, že nejde všechno hned , tak jak
bychom si to představovali, ale ta možnost
dávat podněty řediteli školy, městské radě, ta
tady je a školská rada ji využívá.
Snažíme se mezi sebou co nejvíce komunikovat, vysvětlovat si různé problémy.
Například:
•
•

Sešli jsem si s paní starostkou, abychom
se seznámili s problémy rekonstrukce
školní jídelny.
Byli jsme přizváni na schůzku s vedoucím dopravního inspektorátu a věříme,
že se v příštím roce již dočkáme dlouho
slibovaného dopravního značení před
naší školou, které by mělo zlepšit bezpečnost dětí.

•
•
•
•

Mohli jsme se vyjadřovat k nově vznikajícím vzdělávacím plánům.
Řešili jsem s panem ředitelem úklid před
školou a v jeho nebližším okolí.
Zabývali jsem se ekonomickou efektivností odloučených pracovišť (ZŠ Strašín,
MŠ Soběšice)
Byli jsme přizváni na jednání městské
rady, které se týkalo zlepšení komunikace mezi školou a jejím zřizovatelem.

A tak bych mohla pokračovat.To je jen pár
informací o naší činnosti. Chtěla jsem na těchto příkladech jen ukázat, že to, co je napsáno
v zákoně, nemusí být jen fráze a je pouze na
Vás, jak toho využijete. My přivítáme jakýkoliv podnět z Vaší strany, který se bude týkat
školy. Nenechte si tuto možnost ujít, neboť
vždy se dá leccos zlepšovat. Zákon se může
změnit a my zase budeme moci jen v teple
domova kritizovat, co se nám nelíbí.
Na závěr bych ráda poděkovala vedení školy
a města za jejich vstřícnost a dobrou spolupráci.
Vám všem krásné a pohodové vánoční sváky.
Mgr. Irena Oudesová
Předsedkyně školní rady
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dvouhodinovek tělocviku. Radost přidala i
elán k dalšímu rozšíření lyž. střediska, a tak,
krom nových členů stanice HS (Bedřich Zájeda, Rudolf Prošek a Josef Kolář), přibyly dobrovolnou prací další dva vleky
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saních na čerstvě vybudované sáňkařské dráze. Na kluzišti na Cikánce, které vzniklo a pár
let fungovalo zásluhou tehdejšího velitele
místní vojenské posádky Jiřího Valáška a jeho
vojáků, byl sehrán hokejový turnaj, a navíc ve

době potvora zubatá začala s čistkou v řadách
prvních budovatelů. Vleky stárly, zimy nestály
za nic, peníze TJ chyběly, tudíž bylo štěstí, že
před třemi lety dlouhodobě převzala celý areál spol. Snowhill. Během krátké doby vyrostl

škole proběhl i turnaj ve stolním tenisu.
Postupem let se vleky modernizovaly, především díky ochotné práci mladších členů stanice HS. Od roku 1980 zde jako druhá v okrese
fungovala Veřejná lyžařská škola a právě v té

na Lišáku moderní skiareál, který se stal velmi
navštěvovaným a je chloubou města.
Dávný výběr Lišáku pro lyžování byl potvrzen.
Stanice HS, bohužel a ke škodě věci, počátkem 90. let, po 35 letech dobré činnosti, přestala fungovat, a
tak již jen křížek
s úmrtním prknem na vrcholu
Lišáku připomene lyžařům první budovatele
tohoto dodnes
oblíbeného areálu.

stavba lyžařské chaty
a lyžařská chata.
V roce 1965 se sjezdovka stala prvním osvětleným svahem na Šumavě, a to zásluhou obětavého nesportovce, místního provozního
elektrikáře pana Františka Chána. Na dotaz,

pro KH zpravodaj zpracoval
Emil Kintzl
foto: archiv
autora
zleva: Zájeda, Prošek, Bauer, Gajer

Dvě kulatá výročí pokračování
co jsme dlužni, František odpověděl: „Vlez mi
na záda, je to pro naše děti.“ A tak se později
stal i lyžařským bafuňářem.
Je samozřejmé, že z naší líhně vyšli dobří
závodníci ve sjezdových i běžeckých disciplinách a částečně i ve skoku na lyžích. Konala se zde i první okresní zimní olympiáda
mládeže, která dodnes nebyla a zřejmě již
nebude překonána. Během dvou dní se totiž
soutěžilo ve slalomu, obřím slalomu, skoku,
běhu na lyžích, i štafetovém běhu, v jízdě na

masopust
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Světová premiéra šumavské skladby
Pozoruhodnou kulturní událostí našeho kraje v průběhu
uplynulého léta byla nepochybně světová premiéra
skladby šumavského rodáka
Jiřího Temla (72) Šumavské
variace, která se uskutečnila
v červenci v rámci slavnostního koncertu souboru Iucundus Ensemble v Kašperských
Horách.
Skladatel a hudební redaktor Českého rozhlasu v Praze, Jiří Teml, který pochází z nedalekého Vimperka, patří k předním představitelům
české moderní klasické hudby. Kromě instrumentálních kompozic se věnuje v poslední
době také vokální tvorbě. Řada jeho děl byla
uvedena na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, získal řadu ocenění doma i v
zahraničí. O genezi své nové skladby Jiří Teml

venkovských tancovaček. Název poslední
věty – Sanice, vánice, vánoce a opět jaro je
myslím dosti výstižný. Jestli můj záměr vyšel,
musí posoudit posluchači.“
Podle dlouhotrvajícího potlesku premiérového obecenstva v Kašperských Horách je třeba
vzít na vědomí, že Temlova hudba strhla a
nadchla. Se svými dojmy těsně po premiéře se svěřil také vedoucí souboru Iucundus
Ensemble, smyčcového kvinteta sestaveného
z členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a České filharmonie, kontrabasista Jiří Pellant: „Jako interpreta mne v Temlově skladbě nejvíce zaujalo dramatické napětí
části Pytláci a pašeráci, které autor soustředil
do partu basu a violoncella. Autor tu skvěle
naznačil tajemné kroky ve tmě důraznými
pizzicaty a záměrně nepravidelným rytmem.
Nádherná je také úvodní kantiléna, kde téma
volně rozvíjí viola a postupně se přidávají ostatní nástroje. Za srdce ovšem chytne
část Vánoce s houslovou citací lidové koledy. Ostatně housle paní Heleny Hnykové se
mistrovsky uplatňují v celém cyklickém dílku,
které trvá celých sedmnáct minut.“
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Kouzlo
zimního
slunovratu
Sedím takhle koncem října v zubařském křesle a krásná dentistka, obě ruce v mé hlavě,
stěžuje si na bolesti zad. Souhlasně pomrkávám, občas nechápavě zvednu obočí, někdy
zvednu obočí na výraz údivu.
S mojí zubařkou máme blízký vztah. Myslím
fyzicky. Je totiž levoruká, ale operuje na běžném zubařském křesle. Při některých komplikovanějších zákrocích si mně musí v podstatě
sednout na klín.
Inu, má nejoblíbenější lékařka se činí a já se
snažím neutopit v jejím pohledu, když tu v
rádiu, které vždy malebně doplňuje jekot
vrtačky, ozve se koleda!
V krásných očích lemovaných rouškou zřím
tichou kapitulaci. Na znamení podpory
nesouhlasně zachrčím a významně po hurvínkovsku zakoulím očima.
Už je to tu zase! Svátek Konzumu, kterému
nikdo neunikne. Napadá nás zákeřně ze zálohy, když vejdeme do obchodu, otevřeme
noviny, nebo, nedej bože, zapneme televizi.
S doktorkou jsme se shodli beze slov.
Opovržlivě vytrhla šňůru od rádia ze zdi a
utrousila: „Tak to zapnu zase až po svátcích.“
Hezký vánoční obyčej.
Luboš Bulan

Vánoční kniha
o Šumavě
při setkání v Kašperských Horách řekl: „Když
jsem byl před časem požádán panem Pellantem, vedoucím souboru Iucundus Ensemble,
abych pro toto sdružení vytvořil nějakou
skladbu se šumavskou tématikou, rád jsem
tuto nabídku přijal. Jsem rodák z Vimperka a
prožil jsem tam i podstatnou část svého mládí.
Přírodní krásy i historie tohoto kraje přece jen
zapustily ve mně kořeny a tak jsem se pokusil
něco z této nezapomenutelné atmosféry převést do notových osnov.- Úvodní i závěrečná
kantiléna je věnována pohledům do krásné,
ale dříve někdy i drsné přírodní scenérie, kterou tak znamenitě vystihl a popisoval Karel
Klostermann. Ve spíše úsměvné druhé větě
pracuji se známou písní Šly panenky silnicí
a loveckou hudební charakteristikou. Trochu
napětí snad přinášejí Pytláci a pašeráci. V
tichém nokturnu se vynořuje píseň i náznak

Slova obdivu a díků patří skladateli a samozřejmě interpretům nejen za jejich umění
ale také za nezměrnou obětavost, zvláště,
když příprava premiérového koncertu pro
Šumavu sklouzla do doby intenzívní práce
na oficiálních akcích jako bylo Pražské jaro
nebo mezinárodní hudební festival v Českém
Krumlově. Za nevšední vstřícnost a podporu
je třeba poděkovat vedení a pracovníkům
Parkhotelu Tosch, v jehož prostorách se koncert uskutečnil. Za dramaturgickým záměrem
stojí pořadatelé Šumavský kulturní spolek a
Muzeum Šumavy. Zcela rozhodujícím způsobem se na hudební premiéře v Kašperských
Horách jako sponzoři podíleli manželé Lucie
a Ivar Mentzlovi se svou firmou Belimo.- Už
během podzimu by se nová skladba Jiřího
Temla Šumavské variace měla dočkat dalších
uvedení a studiové nahrávky.
PhDr. Vladimír Horpeniak

Kniha Stará Šumava ve zvycích
adventu a Vánoc autora PhDr. Vladimíra Horpeniaka z Muzea Šumavy vyšla v listopadu 2007 v nakladatelství Arkáda v Klatovech.
Jedná se o druhé přepracované a podstatně
rozšíření vydání úspěšného titulu. Významné
místo ve více než stostránkové bohatě ilustrované publikaci zaujímá kapitola o historii a
přítomnosti betlemářství na střední Šumavě
nebo pojednání o lidových vánočních hrách.
V literární příloze je zde například poprvé
publikován překlad vánoční šumavské povídky Hanse Kollibabeho Řezbářovy Vánoce z
prostředí Kašperských Hor. Knihu si můžete
objednat na adrese: Nakladatelství ARKÁDA,
Martin Kříž, Čs. legií 125/I, 339 01 Klatovy;
e-mail: kriz.arkada@gmail.com , mob. 604
945 439 nebo osobně zakoupit v Městském
kulturním a informačním středisku na radnici
v Kašperských Horách.
(vh)
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se letadlo dostalo do husté mlhy. Zatímco
se blížilo k Praze, došlo na letišti v Ruzyni k
tragickému omylu. Navigátor v domnění, že
letadlo Prahu už přeletělo, udal pilotovi kurs
vedoucí na jihozápad. Byl přesvědčen, že
letoun se nachází v prostoru Mělníka a proto je třeba jej otočit a dovést zpět na letiště.
Pro naše letadlo, které ve skutečnosti tak
daleko nebylo, to byla však směrovka ke smrti. Navíc později vyplynuly informace, že po
udání posledního kursu pracovníci navigační

to prostě strašný pohled. Tři těžce potlučené
mrtvoly mužů, pak halda trosek, dva silné
kmeny stromů, jakoby ve výši ustřihnuty, jak
na ně nalétlo letadlo svými křídly a pak asi
po 80 až 100 m teprve trup letadla. V okruhu
snad 100 m různé části mohutného třímotorového dopravního letadla typu Wibault…
Spousta balíčků letecké pošty rozmetána po
okolí. A jak zvláštní při veliké zkáze – láhev se
šampaňským se při pádu nerozbila! Benzinové přívody zavřeny. Snad vteřinu před smrtí

Francouz Pierre Astruc, radiotelegrafista,
zahynul při neštěstí
Pražský advokát JUDr. Karel Flanderka, jediný
cestující, zahynul při neštěstí
stanice ruzyňského letiště se o letadlo dále
nestarali a odešli k vánoční oslavě. Službu
konajícího pracovníka gonia k tomu uspokojilo vědomí, že letadlo řídí jeden z nejlepších
pilotů. František Lehký, plně však závislý na
navigaci, v tmě a mlze zabloudil, pokračoval
v udaném kursu a od Prahy se neustále vzdaloval. Třímotorový letoun Wibault - Penhoët
282 - T12 se tak přiblížil až k Šumavě. Svědci
v Sušici a posléze v Nezdicích, Kašperských
Horách a Červené zaznamenali neobvykle nízký průlet letadla. Někteří lidé dokonce viděli světelné signály letounu a střílení
raket.V dalším okamžiku v rychlosti 250 km
v hodině stroj v nadmořské výšce 1080 metrů narazil do severní lesnaté stráně Huťské
hory (zvané tenkrát Knappenberg) v prostoru mezi osadami Zhůří a Podlesí (Vogelsang).
Palubní hodiny se zastavily v 17,39. Pád letounu lidé z okolí zpozorovali (například obyvatelé Červené dobře slyšeli praskající ránu při
nárazu letadla), ale nepřístupný terén, hustá
vánice, vysoký sníh i výjimečný čas Štědrého
večera vyloučily okamžité pátrání. Teprve až
druhý den ráno se za pomoci četnictva a lesního personálu rozvinula pátrací akce. Trosky letadla a těla obětí prý jako první objevil
patnáctiletý syn místního hajného Šmídla.
Situaci na místě havárie popsaly Sušické listy
z 31.12 1937. „Na pasece u trosek zatím četnictvo, policejní a finanční stráž hlídkuje. Je

pilot učinil zadost povinnosti a proto letadlo
neshořelo. Komise zajišťuje přístroje a palubní záznamy… Zástupci společnosti provádějí
šetření na místě samém. Velikým počtem aut
sjíždějí se lidé z celého kraje k místu neštěstí.
Z dálky dvou i více hodin cesty, přicházejí lidé,
aby shlédli hrůzný obraz…“ Na místo neštěstí
přijela i manželka nešťastného pilota Františka Lehkého. Doprovázeli ji kolegové a přátelé
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Lehkého šéfpilot Sládek a šéfpilot Kupka. Na
saních byly pak oběti v rakvích převezeny do
Kašperských Hor a odtud později po pitvě a
po veřejném církevním obřadu smutečními
auty do Prahy.
Událost ve své době vyvolala velkou pozornost. První strany novin zaplavily titulky jako
Tři mrtví v letadle o Štědrém večeru, K štědrovečerní tragédii, Osudný povel k cestě na
smrt, Kouzlo Vánoc a ošklivost šlendriánu,
Mylná výzva k letu do jisté smrti, Dopis Ježíš-

kovi v kapse pilota… Tragičnost havárie byla
umocněna ještě tím, že se stala v den a hodinu, kdy ve všech rodinách lidé zasedali k štědrovečernímu stolu a rozsvěcovali svíčky na
vánočních stromcích. Letecké neštěstí u Kašperských Hor v tenkrát velmi rozjitřené době
nedlouho před odstoupením rozsáhlých území fašistickému Německu podnítilo některé
odvážné spekulace. Tvrdilo se například, že
likvidace letadla mohla být záměrem temných sil, když vyšlo najevo, že letoun, nebo
dokonce právník Flanderka osobně mají převážet materiály kompromitující samotného
Hitlera.
Dnes stojí v místech letecké katastrofy malý
kamenný pomníček se jmény obětí.Vzpomínka na leteckou havárii byla
živá v poválečných letech i v
samotných Kašperských Horách.
Pamětníci mohou dosvědčit, že
v místním muzeu ve čtyřicátých
a v polovině padesátých let byly
dlouhou dobu vystaveny některé památky z havarovaného letadla. Muzeum Šumavy dodnes
uchovává rozměrné kormidlo,
sedadlo člena posádky, vrtulový
list, fragmenty palubních přístrojů a také dokumentaci včetně fotografií.
Letecká havárie, ke které došlo
o Vánocích 1937 nedaleko Kašperských Hor, byla v pořadí čtvrtou leteckou katastrofou, která
postihla naši civilní leteckou
dopravu.
PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Den veteránů 2007
Významný den – Den veteránů – připadá na 11. listopad. Slaví
se ve všech demokratických zemích. Na tyto dny je připravena řada pietních akcí jako připomínka obětí všech válečných
konfliktů.
My jsme nečekali až na 11. listopad, trochu
jsme si pospíšili.V pátek 2. listopadu nás
čekala zajímavá akce na hradě Kašperku.
Přestože už jsme deváťáci, byli jsme přiřazeni
k nižším ročníkům, protože my jsme se
účastnili hlavně za odměnu.
Ráno v osm hodin jsme se vydali před dětský
domov a vyčkali příchodu jednoho z organizátorů. Tiše jsme se seřadili a voják strakonické posádky nám přednesl plán dnešního
programu. Následoval krátký referát jednoho
ze žáků ZŠ o Dni veteránů. A pak už jsme
vyrazili směr Kašperk. Byli jsme překvapeni,
že většina žáků neznala cestu na hrad. Proto
nás požádali o nasměrování cesty. Ochotně
jsme se postavili do čela pochodu. Vida, jak
nás najednou všichni potřebují. Po necelé
hodině cesty do kopce začali odpadat malí
žáci únavou.
Radostně a s pocitem vítězství jsme došli k
cíli.
V předhradí stála zaparkovaná vojenská
nákladní vozidla. Nechyběli také policisté.
Na nádvoří hradu byla připravena jednotlivá stanoviště. Od první pomoci až po
kartografii. Naskytla se nám šance zblízka si
prohlédnout střelné zbraně, k dispozici byly

ochranné masky spolu s pláštěnkou. Policisté
předváděli četnou výbavu kriminalistů;
názorné otisky prstů vzbudily nejen u menších žáků neočekávaný zájem. Mohli jsme
si nasadit protistřepinové vesty a helmy.
Největší zájem byl o vysílačky. Až si všichni
všechno pečlivě a podle zájmu prohlédli,
začalo zajímavé představení šermířů. Mezitím dorazily po skupinkách zbytky vojáků z
Javorníka. Představení se velice povedlo, ale
o počasí se to nedá tvrdit. Lehké krápání deště padalo do obličeje a rozmazávalo některým účastníkům maskovací barvu. Prostydlé
ruce jsme si hřáli u ohně a s chutí pojídali
svačiny. Ale přesto jen málokdo ztrácel dobrou náladu. Před polednem jsme se pokojně
vraceli do města. . Akce se opravdu vydařila.
A plni nových zážitků a dojmů jsme se rozešli
do svých domovů. Bylo nám přislíbeno, že
příští rok a podobné setkání zopakuje, ale to
už se nás bohužel týkat nebude.
Znovu jsme si ověřili, že i vážné věci a
události, k nimž Den veteránů určitě patří, si
můžeme připomenou zajímavě, a dokonce
zábavně.
R. Nauš a Z. Kůs
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Sídliště středověkých
zlatokopů

Pozoruhodný nález se náhodně podařil
archeologu Jiřímu Waldhauserovi, který právě v okolí Kašperských Hor tráví svou letní
dovolenou. Při pochůzce lesem východně
od městečka objevil stopy středověkého
hornického sídliště. Ve vyježděných rýhách
od těžké techniky odstraňující následky hurikánu Kyrill zde našel zlomky keramiky ze 14.
a 15.století, fragmenty železných předmětů
a hornin s výskytem zrudnění zlata. Poloha
sídliště na jižním svahu v blízkosti četných
stop po středověkém povrchovém a hlubinném dolování zlata zcela jasně ukazuje na
povolání jeho dávných obyvatel. Současný
nález navazuje na archeologické výzkumy
Národního technického muzea z 80. a 90. let
mnulého století, které v revíru Suchý vrch
podrobně zdokumentovaly způsoby těžby a
zpracování zlata za Lucemburků.
PhDr. Vladimír Horpeniak

děti se na Dni veteránů dobře bavily

Komplex Muzea Šumavy
je tu už 40 let!
Záměry vytvořit muzeum pro širší oblast Šumavy jsou poněkud staršího data, sahají do dvacátých let minulého století,
kdy vzniklo Šumavské muzeum v Horní Plané.
Činnost tohoto německy orientovaného
muzea s poměrně velmi cennými sbírkami
se po druhé světové válce však nepodařilo
udržet. V této souvislosti však bylo potěšitelné, že už od poloviny padesátých let přebíralo úlohu regionálního muzea pro Šumavu muzeum v Kašperských Horách. Potřeba
vytvořit větší samostatný ústav, který by
zahrnoval celou nebo větší část Šumavy, byla
naznačena už při vyhlašování Chráněné krajinné oblasti Šumava v roce 1963. Ke vzniku
dnešního komplexu Muzea Šumavy vedla
rovněž skutečnost existence a kvalitního fungování dvou blízko položených městských
muzeí v oblasti – Kašperských Horách a
Sušici. Oproti původní úvaze budovat a vybavovat jako regionální ústav pouze muzeum

v Kašperských Horách se přijala schůdnější
cesta v propojení činnosti obou muzeí tak, že
se při nich mohla zřídit i dvě odborná pracoviště – přírodovědné a historické. Pro příbuznou tématiku své expozice i sbírek k oběma
muzeím přistoupilo také městské muzeum
v Železné Rudě a zřizovatelem tohoto celku
se stal tehdejší Okresní národní výbor v Klatovech. Při zřizování Muzea Šumavy v roce
1967 se vycházelo z předpokladu, že muzejní
komplex je možné lépe opatřit nejen odborníky, ale i provozně technickými zaměstnanci. Již v době vzniku komplexu před 40 lety
představovaly sbírky Muzea Šumavy ve svém
celku největší, nejkvalitnější a novými sběry
již nenahraditelný sbírkový fond šumavské a
pošumavské provenience, vzhledem k téma-

tu nemající jinde obdoby. Spojením sbírek a
prostorů byly vytvořeny nejzákladnější podmínky pro zvýšení úrovně muzejní činnosti,
včetně odborné a výzkumné práce.
U zrodu komplexu stáli tehdejší vedoucí pracovníci obou původně městských muzeí, historik Vladimír Holý v Sušici a učitel Emanuel
Bouška v Kašperských Horách. I s odstupem
času oceňujeme u těchto obou zvěčnělých
zasloužilých muzejníků jejich neúnavné úsilí
o záchranu množství jedinečných památek
pro muzejní sbírky, zvláště v nelehkých poválečných letech. U Holého zvláště hodnotíme
jeho opravdu profesionální práci regionálního historika, u Boušky pak to, že muzeum
nasměroval k přírodovědným oborům a také
k práci s výtvarným uměním.
Praxe za uplynulých 40 let historie Muzea
Šumavy prokazuje správnost kroků, které
vedly k vytvoření muzejního komplexu. Tento ústav dnes ve svém regionu plní významné kulturní úkoly, shromažďuje, uchovává a
zpracovává cenné kulturní dědictví, přispívá
k vědeckému poznání Šumavy, dále ke vzdělání a kulturnímu obohacení veřejnosti. S
rozvojem turistického ruchu a v souvislosti
s integračními procesy v Evropě překračuje
dopad činnosti tohoto muzea úzký krajový
rámec.
Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy
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Stravování ve Školní jídelně
při ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské
Hory
Zájemci o stravování v nově zrekonstruované moderní školní jídelně se
mohou přihlašovat od 3.12.2007. Cizí strávníci se mohou stravovat od 3.
ledna 2008.
Přihlašování, odhlašování a vydávání obědů bude probíhat přes čipy, které si
musí každý strávník zálohově zakoupit. Cena čipu je 120 Kč. Pokud strávník
ukončí stravování, může nepoškozený čip vrátit a dostane peníze zpět.
Od 3. ledna 2008 bude možný výběr ze dvou jídel, které si strávník přes čip
objedná podle jídelníčku.
Platby za obědy jsou zatím stejné, pokud budou ceny potravin stále narůstat, budeme muset také obědy od ledna nebo února 2008 zdražit.
Do kategorie, příslušného stupně jsou děti zařazeny podle data narození.
Ve III. stupni jsou strávníci od 15 let, pokud dosáhnou tohoto věku v daném
školním roce např. šk.r. 2007/2008 včetně prázdnin 2008.
Bližší informace podá vedoucí stravování ŠJ Irena Raabová

Po - Pá 7.30 – 14 hod., tel. 376 582 269 mob. 604 474 209

Ceny za obědy:
žáci I. st. 1.-4.tř. ( 7-10 let) 16,žáci II.st. 5.-9.tř. (11-14 let)
18,žáci III.st. (15-18 let)
19,ostatní strávníci, zaměstnanci 45,(potraviny 25,-, ost.náklady 20,-)
MŠ: 3-6 let celý den 23,50
7-10 let celý den 26,50

Informace o zimní
udržbě vozovek
Žádáme občany Kašperských Hor, aby neparkovali na veřejných komunikacích, pokud to
brání jejich údržbě. Při protahování vozovek
sněžnými pluhy parkující auta často překážejí
a navíc jsou vystavena nebezpečí případného
poškození krajem radlice! Město se při správě
vozovek snaží o kvalitní služby, ale to předpokládá Vaši spolupráci. Děkujeme

Vážení spoluobčané,
Městský úřad bude
o pracovních dnech
během vánočních
svátků (27., 28.
a 31.12.) uzavřen.
Městské informační
středisko bude kromě
silvestra otevřeno.

Nuda na Štědrý den? Nebo doma prostě jenom
překážíte? Udělejte něco pro své zdraví a zúčastněte se pochodu k památniku letecké katastrofy
na Huťské hoře r. 1937.
Odchod z náměstí 24/12 v 9:30 hod.
Za příznivého počasí, tedy pokud budou cesty sjízdné, bude vypraven pro
účastníky autobus na cestu tam! Ve stejný čas taktéž z náměstí.
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Kulturní program
15.12. Vánoční koncert

Představí se nám Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů v zasedací místnosti
Městského úřadu v 17:00 hod. Vstupné dobrovolné

17.12. - 31.1.2008 Výstava o historii lyžování
Výstava k 70 výročí letecké havárie

1) výstava o historii lyžování na Šumavě – fotografie z archivu p. Kintzla
2) výstava k 70 výročí letecké havárie na Huťské hoře
17.12. vernisáž ve výstavní místnosti na radnici.

20.12. Vánoční besídka ZŠ

v 10:00 hod.místní kino vánoční besídka Základní školy s hosty z partnerského města Grafenau. V 16:30 hod. místní kino vánoční besídka ZŠ pro veřejnost spojená s Předvánočním jarmarkem

23.12. Betlémské světlo

U vánočního stromu zazní koledy v podání dětí ze Základní školy pod vedením pí. učitelky
Martiny Nové a skupina Páter Vavřinec a spol, dojde k rozdávání betlémského světla, svíčky s
sebou, začátek v 16:00 hod.

23.12. Vánoční soutěž o nejlepší pečivo

Kašperskohorský klub žen pořádá soutěž o nejlepší pečivo, kancelář Městského kulturního a
informačního střediska na Radnici. Bližší informace na plakátech.

24.12. Pochod k památniku letecké katastrofy na Huťské hoře 1937

odchod z náměstí v 9:30 hod., za příznivého počasí bude vypraven pro účastníky autobus!

28. 12. 2007 - 1. 1. 2008
DENNĚ 10 00 – 16 30

TÉMATICKÉ ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU KAŠPERK
„ZIMNÍ SLASTI ZA OTCE VLASTI“
ZÁBAVA NA LOVU, V KRČMÁCH, V KOSTELÍCH,
V PANSKÝCH SÍDLECH A DĚTSKÉ RADOVÁNKY
ZA VLÁDY KARLA IV.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
28. 29. 30. 31. 12. 2007 VŽDY OD 13:30
„SLASTI OTCE VLASTI“
PROMÍTÁNÍ ČESKÉ VESELOHRY O MLÁDÍ KARLA IV.
V HLAVNÍCH ROLÍCH J. HANZLÍK, M. KOPECKÝ A D. KOLÁŘOVÁ
„CHUDÁ, TVRDÁ A PŘECE KRÁSNÁ“
MALÁ VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ ŠUMAVY
DENNĚ 10 – 16 30
V PROSTORÁCH BÝVALÉ ZÁPADNÍ BAŠTY
TEPLÉ OBČERSTVENÍ
VYTÁPĚNÁ MÍSTNOST PRO ZAHŘÁTÍ V ZÁPADNÍ BAŠTĚ
INFORMACE
TEL.: 376 582 324
E-MAIL: karlsberg@seznam.cz, www.kasperk.cz

Obnova střechy
východní věže dokončena!!!
Na přelomu října a listopadu t. r. byly dokončeny práce související s obnovou střechy na
východní věži, kterou v lednu 2007 zničil
orkán Kyrill. Koncem září byla dokončena
montáž krytiny ze štípaného šindele, poté
následovala výměna podlahy v podkroví a
montáž okenic (fotogalerie).
Náš díky patří všem, kdo se podíleli na obnově střechy a všem, kdo tyto práce finančně
podpořili. Děkujeme.

Kašperskohorský zpravodaj
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Dopisy čtenářů
Názor na odvolání Dr. Stíbala
Myslím, že odvolání p. Dr. Stíbala je projevem absence demokracie v daném prostředí.
Domnívám se, že ti, kteří rozhodli, pravděpodobně o významu slova nemají představu,
případně na „nějakou demokracii“ zvysoka
„shlížejí“. Nicméně hojně využívají v rámci
svých pseudopodnikatelských aktivit, česky
„rádobypodnikatelských“ činnostech.
Přesto bych alespoň v krátkosti zmínila
význam slova demokracie. „V demokratické společnosti je rozhodující názor většiny
(což ovšem platí i pro totalitní režimy – např.
komunistický), ale menšina musí mít vždy
prostor průběžně sdělovat svůj názor, protože se později může ukázat, že tento názor
byl správný.“ (viz. J. Dewey – Democracy and
Education).
Z výše zmíněného vyplývá to, že odvolání Dr.
Stíbala je projevem totalitního myšlení. A lze
jen doufat, že až příště bude mít někdo „jiný“
názor, že nebude odeslán do pracovního
tábora na převýchovu.
Mgr. Renata Hartmanová
Odolena Voda

Vážení spoluobčané,

chtěla bych jen krátce reagovat na „Otevřený
dopis zastupitelům města K.H.“
Podle mne je to jen trapný útok na p. Stíbala
a ne dovolávání se spravedlnosti demokracie,
nebo snaha očistit město (zastupitele), které opravdu pochybilo, proto dostalo pokutu 100.000 Kč. Jak jste se mohli přesvědčit
z nedávné reportáže v TV, boj o zlato není
úspěšně ukončen a tak se p. Stíbal určitě
nepotřebuje nijak medializovat!
Zásluhy p. Stíbala o město K.H. jsou tak veliké,
že si rozhodně nezaslouží číst něco tak podlého, jako je zmiňovaný „Otevřený dopis“!
Vůbec nechápu, že zastupitelé K.H. na tento
dopis reagovali, a co hůř, že vyslyšeli jeho
výzvu. Tímto rozhodnutím spíš oni sami město K.H. pošpinili!
Možná nejsem sama, kdo má takový názor,
ale podpisy sbírat nebudu! Každý si musí
udělat svůj úsudek sám za sebe.
S pozdravem
Ivana Hailová
Hájenka Nebe

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. Jazyková korektura: Věra Korcová,
odpovědný redaktor a grafická úprava Luboš
Bulan, tiskne Tiskárna Strakonice spol. s r.o.,
evidence na Ministerstvu kultury České republiky
pod číslem E 14893
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Rozpis vánočních bohoslužeb
Po 24.12.
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Víte co je...

Půlnoční Mše Sv. :

Srní 15.00h
Rejštejn 20.00h
Hartmanice 22.00h
K.Hory 23.30h
Út 25.12. Boží Hod Vánoční: K.Hory 8.30h
Hartmanice 10.30h
St 26.12. Svátek Sv.Šťepána: K.Hory 8.30h
Rejštejn 9.30h
Po 31.12. Silvestr-Poděkování Bohu:
Út 1.1.

Matky Boží Panny Marie:

K.Hory 8.30h
Rejštejn 16.00h
K.Hory 8.30h
Hartmanice 10.30h

NP a CHKO ŠUMAVA:
programy pro veřejnost zima
-jaro 2007/2008
Za dobrodružstvím na sněžnicích
čtvrtek 14.2.2008
10:00-14:00

Dobývání hradu Kašperk na sněžnicích.Trasa
dlouhá 4 km. Sraz v IS a SEV K. Hory přednáší: pracovnice IS a SEV K. Hory tel:376 582 734,
376 331 543. poznámky: Akce se uskuteční
jen za vhodných sněhových podmínek.

Hůrá na sněžnice!
středa 27.2.2008
11:00-15:00

Zábavné odpoledne na sněžnicích zakončené
ochůtnávkou čajů. Sraz u IS na Rokytě. přednáší: pracovnice IS a SEV K.Hory tel: 376 582
734, 376 331 543. Poznámky Akce se uskuteční jen za vhodných sněhových podmínek.

Pohledy do krajiny

13. únor -19. březen 2008
od 17:30 hodin

Setkání se zajímavými osobnostmi, cestovateli, fotografy aj. Večerní promítání se uskuteční každou středu v měsíci.Prostřednictvím
fotografií a poutavého vyprávění se přeneseme do míst pro mnohé z nás neznámých. tel:
376 582 734, 376 331 543

IS a SEV Správy NP a CHKO
Šumava Vás zve
na výstavu fotografií

„ orkán Kyrill „
prosinec 2007 - duben 2008

Den s kolovrátkem zapomenuté řemeslo ožívá
středa 23. 1. 2008
14:00 - 17:00

Co vše je třeba udělat, než si upleteme
ponožky? Budeme prát, barvit, česat a spřádat ovčí rouno. Zajišťují: pracovnice IS a SEV
K.Hory tel: 376 582 734, 376 582 543

Tvořivá dílna „Z ovčína“
středa 5. 3. 2008
13:30-17:00

Tříkrálová sbírka 2008
Hledáme dobrovolníky jako vedoucí skupinek tříkrálové sbírky 2008! Vedoucí skupinky
musí být starší 18ti let, bude mít na starosti
kasu s penězi a řádné předání průkazky a
kasičky koordinátorce TKS. Mohou se přihlásit také děti,které by chtěly chodit za tři krá-

Společně si připomeneme a oživíme řemesla
našich předků.Vyzkoušíme si, jak se z ovčího rouna vyrobí vlněná příze a jak ji lze dále
zpracovávat. Zajišťují: pracovnice IS a SEV K.
Hory, kontakt: 376 331 543, 376 582 73

Ruční výroba
skleněných korálků
„páteříků“ na sklářském kahanu
středa 20. 2. 2008
13:30-17:00

Zajímá vás, jak se vyrábí skleněné korálky?
Přijďte, uvidíte a sami si můžete vlastní korálek vyrobit. Přednáší: Jana Wudy, Zajišťují:
pracovnice IS a SEV K. Hory, kontakt: 376 331
543, 376 582 734 Pozn.: Výrobu korálku si
mohou vyzkoušet pouze dospělí a starší děti.
Informační středisko a středisko ekologické výchovy NP Šumava Kašperské
Hory.
Provozní doba v prosinci:
otevřeno pondělí – pátek:
8,30 - 15,30 hod.

le.Letos bychom chtěli navštívit co nejvíce
domácností v KH a okolí. Příhlásit se můžete
v kanceláři DPS PO-PÁ od 13,30-14,30 hod.
nebo na tel 731 402 914.
Jarka Korandová, pečovatelka OCH Sušice
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Úspěch starších žáků na Sněhová vločka za vločkou
atletickém čtyřboji
padá...
v Klatovech
Dne 10. 10. 2007 se konal pravidelný atletický čtyřboj, kterého se zúčastnilo celkem 9 škol
z celého okresu. Ve velké konkurenci se našemu družstvu (M. Vrhel, Z. Oudes, M. Chlada, M.
Kehart a M. Teska) velmi dařilo a po výborných výkonech obsadilo skvělé třetí místo. Výkony a
pořadí v dané disciplině: viz. tabulka.

zleva : M. Vrhel, Z. Oudes, M. Chlada, M. Kehart a M. Teska

Vzpomínka
Čas běží, ale významná výročí stále zůstávají.
V srpnu letošního roku uplynulo již 20 let od
běžeckého závodu V. Evropského mistrovství
veteránů v dlouhých bězích, který se konal v
Karlových Varech. Připomínám to především
ze dvou důvodů. Tohoto závodu se zúčastnili
dva kašperskohorští veteráni – Emil Kintzl a
František Kortus. V silničním závodu na 10 km
se Kintzl umístil na 19. místě ve své kategorii
a Kortus na 31. místě ve své kategorii.
Druhý důvod, proč tento vrcholný závod připomínám je, že jsme se zde poprvé a bohužel
naposledy setkali s naším nejlepším běžcem
všech dob Emilem Zátopkem, který zde působil jako starter.
František Kortus

Hasiči pomohli

Vzhledem k probíhajícím stavebním opravám
a restaurování gotického kostela sv. Mikuláše v Kašperských Horách byla tato památka
delší čas mimo možnosti jejího využívání.
Posledním problémem bylo silné zaprášení
stěn interiéru, které vzniklo při nedávném
čistění a restaurování dřevěného malovaného stropu hlavní lodi. Poděkování patří skupině místních hasičů, kteří se ujali náročných
výškových prací a stěny celého interiéru ze
svých žebříků pečlivě očistili. Akce se mohla
uskutečnit díky iniciativě Šumavského kulturního spolku i sponzorskému příspěvku vedení mezinárodního festivalu EWP – Evropské
týdny Pasov, které zde už 7.července realizovalo bohatě navštívený koncert vokálního
souboru Sola Voce.
V.Horpeniak

Když tohle slyšíme, hned někohovnapadne,
že bude muset odklízet hromady sněhu před
svým
domem.
Ti, kteří byť
jen trochu holdují sportu a
pohybu se těší, že
sníh jim přinese radost v podobě sáňkování,
stavění sněhuláků, lyžování,
běžkování a další
jiné radosti.
Z loňské zimy se radovali jen řidiči, kteří se
cítili o něco bezpečněji na silnicích. Neklouzalo to a nemuselo se přezouvat. Vánoce na
blátě byly melancholické a slovo
nijaké by je možná vystihlo nejlépe. K tomu všemu řádil orkán
Kyril. Ten smetl střechu Kašperku
a skoro vše živé. Takže pokud se
někde našel sníh na běžky, leželi přes cestu
spadlé stromy. Byla to smutná zima.
Je půlka listopadu, včera v noci spadla první
sněhová nadílka. Letošní zima vypadá nadějně. Když to tady píšu, klepu na dřevo, a pro jistotu i na zuby. Už jste si jistě zvykli, že koncem podzimu se objeví
ve městě plachty, které navádějí
k nám do Ski areálu. Mnozí z Vás
mají okna směřující na sjezdovku
a tudíž ví, kdy jsme nachystali sněžná děla a
rolbu, jak my říkáme na „kopec“. Stojí tam a
čekají na mráz. A my s nimi.
Pokud počasí bude stát při nás, přivezeme do
areálu lidi ze Sušice, Klatov, Plzně, Strakonic
a dalších
měst našimi skibusy. V
provozu
bude opět půjčovna lyží,
lyžařský
servis, lyžařská škola,
která
slaví velký úspěch, oba
kiosky a
snowtubing. V letošním
roce potěšíme především příznivce snowboardingu, neboť
chystáme zcela nový snowpark
ve spolupráci s Martinem Černíkem, profesionálním freeriderem
na snowboardu. Příjemná zpráva je i ta, že
ceny permanentek pro tuto sezónu zůstávají
stejné.
Mnozí vnímají firmu Snowhill jako monopol
na provozování lyžařských vleků v Česku. Ale
vězte, že zimu ve Ski areálu Kašperské Hory
chystáme
my, lidé z „Kašperek„
a ze Sušice.
Mrzneme venku při
z a s n ě žová ní, kdy ostatní jsou
doma v teple. A máme radost z
každé vločky,
kterou sami vyrobíme, protože nás stála hodně sil a energie.
Doufám tedy, že sněhová děla nebudou
zahálet a vy se nebudete hněvat, když uslyšíte ze sjezdovky známé zvuky. Chtěli bychom
udělat radost lyžařům, nám a Vám všem, aby
to letos už nebyla smutná zima.
za Vaše Skikašperky Kropáčková Miluše
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Husqvarna Cup
2007
Celý rok 2007 se na silničním kole snažilo 6 cyklistů reprezentovat naše město v pohárové soutěži ŠUAC - Ramala cup. V tabulce
naleznete výsledky jejich úspěšného závodění. Blahopřejeme !

Husqvarna Cup je každoročně
pořádaný soubor 13 závodů v
běhu mimo dráhu. Závody se
odehrávají v rámci bývalého
okresu Klatovy a soutěží se v
běhu v terénu, v silničních závodech a v běhu do vrchu.
Největší dík za organizaci HC patří dlouholetému hlavnímu organizátorovi Jiřímu Přibíkovi z Klatov.
Z důvodu nedostatečného množství přihlášených byl zrušen 27. ročník „Horažďovické dvacítky“, tudíž se letos běželo pouze 12
závodů. Na 6 z nich reprezentoval naše město
František Kortus, který se 2x umístil na druhém místě a 4x stanul na vítězném stupínku
v kategorii závodníků nad 60 let. Bohužel
se kvůli nemoci nemohl zúčastnit derniéry

Až se zima 2008 zeptá…
Martinovi a Evě Chladů se
závodní lyžařská sezona lyžařů
běžců nezadržitelně blíží.
Od dubna probíhalo tréninkové období pestře. Běh, kolo, koloběžka, kolečkové lyže, plavání. Skoro každý týden proběhly dva tréninky a
také dvě sedmidenní soustředění v Rusínově
a v Kašperských Horách. Mimo tréninky Mar-

František Kortus

Eva Chladová

Martin Chlada, tentokrát na 2. místě

tin a Eva absolvovali 27 krajských závodů jak
v krosu, tak i na lehkoatletické dráze. Martin
se ve všech závodech umístil do třetího místa
a Eva od prvního až do osmého místa.
Bude-li zdraví a závodnická pohoda, snad
zúročíme dřinu, která provázela celou přípravu.
-jch-

„Běhu Kašperskými Horami“, o kterém jste
se mohli dočíst v minulém čísle zpravodaje.
Další úspěchy získal Fr. Kortus v závodech
na domažlicku (jmenovitě 1. místo Kout na
Šumavě, 1. místo Bělá nad Radbuzou, 1. místo Kdyně) a v nejnáročnějším běhu na Churáňově, kde i v silné konkurenci běžců Českého
poháru dosáhl na vynikající 4. místo.
„Jelikož se neodvratně blíží konec roku 2007,
přeji všem spoluobčanům do roku 2008 mnoho zdraví. Sportovcům nejen nutné zdraví, ale
i pevnou vůli v tréninku a mnoho úspěchů na
závodech a ostatních soutěžích při reprezentaci našeho města.“
František Kortus

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce
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