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pokračování na str. 11

Možná si obyvatelé Kaš-
perských Hor všimli, že 
přes léto probíhal ve Füg-
nerově ulici, hned za budo-
vou Muzea Šumavy, arche-
ologický průzkum. Proč 
vlastně probíhal a co odha-
lil, jsme se snažili zjistit v 
rozhovoru s Mgr. Janem 
Píckou, zaměstnancem 
Vlastivědného muzea Dr. 
Hostaše v Klatovech.

Archeologický  
výzkum

pokračování na str. 3

Ve věži kostela sv. Markéty 
jsou zavěšeny 3 zvony. Nej-
větší ze zvonů je prasklý, 
jeho hmotnost lze odhad-
nout na cca 500 kg. 
I když je zvon možno opravit svařením, 
vzhledem k jeho velikosti to zvonařství 
Perner České Budějovice nedoporučuje, 
protože náklady by se vyšplhaly téměř 
na úroveň ceny nového zvonu. Pro-
střední ze zvonů má průměr 685 mm a 
byl odlit v roce 1657 ve velmi lehké kon-
strukci. Nese jméno sv. Josefa. Nejmenší 
ze zvonů má průměr 460 mm a je vyro-
ben z oceli. Jeho využití je vhodné jako 
samostatného umíráčku.
Ke dvěma menším zvonům bude poří-
zeno elektrické ovládání. Také je potře-
ba pokračovat v postupném doplňování 
původní sestavy zvonů, která byla z věže 
snesena.
Doporučená sanace zvonové sestavy:

1.  Na zvonu sv. Josefa je třeba vyměnit
     stávající nevyhovující srdce a pořídit 
     elektrický pohon.

Chcete i vy pomoci 
při obnově zvonů 

v kostele 
sv. Markéty 

v Kašperských 
Horách? Více uvnitř!



aneb jak vychovat dospělé 
k ohleduplnosti.

Před nedávnem  nám byl poštou doru-
čen dopis - dá se říci anonymní, neboť 
jej podepsal kdosi jako  „občané Kašper-
ských Hor“. Onen neznámý pisatel vyzý-
val, abychom my „na radnici už konečně 
začali něco dělat“ s tím, že majitelé psů 
venčí své miláčky  na veřejných pro-
stranstvích  a přitom po nich  neuklízí. 
Jinak prý nám „ psí  h…..   budou nosit 
na radnici“.
Stalo se zvykem přicházet s jakýmko-
li problémem  na radnici a požadovat 
nápravu, pomoc, řešení. Snažíme se 
vyhovět, poradit, udělat, zařídit, pokud 

to lze a pokud  to do působnosti radnice 
patří. Neumíme a ani tu nejsme proto, 
abychom vychovávali lidi – ti už zkrát-
ka jsou ohleduplní, nebo bezohlední ke 
svému okolí, ke svým spoluobčanům. 
Možná by pomohlo, kdybychom byli 
všichni  všímavější  a nebáli se upozor-
nit  „pachatele“ nepřístojnosti hned při 
„činu“ – a nemusí  se to týkat jen hro-
mádky po psím miláčkovi. Bezohledné-
ho jednání a chování je mezi námi víc 
než dost. 
Pokud ale máte jiný recept, jak  si poradit 
s nepravostmi,  podělte se o něj  s námi 
a můžete se klidně podepsat „ občané 
Kašperských Hor“. 

Alena Balounová

V poslední době došlo v 
našem městě k nárůstu 
počtu volně žijících koček. 
Někteří obyvatelé si myslí, 
že jejich krmením činí dob-
ře, ale opak je pravdou.

Kočka je přece šelma a šelma, která žije 
volně, se sama o sebe umí postarat. V 
případě kočky je to přece dáno již od 
přírody  chytáním myší. Krmením vol-
ně žijících koček dochází zároveň také 
ke krmení hlodavců, kteří, když nemají 
přirozeného nepřítele a mají dobré pod-
mínky k životu, se množí jako o závod. 
Na radnici si pak chodí lidé stěžovat, že 
po městě běhají potkani ať se s tím něco 
dělá. Provedení deratizace kanalizačního 
řadu pak stojí město finanční prostředky, 
které by se daly využít na jiný účel. K těm 
občanům, kteří mají kočičky tak rádi, 
bych měl prosbu: Vezměte si kočičky 
domů, starejte se o ně doma a nekrmte s 
volně žijícími kočkami zároveň potkany 
a myši. Jen pro doplnění; nejsem nepří-
telem koček a mám je doma také. Dále 
bych měl ještě připomínku k majitelům 
psů, jejichž psi stále běhají volně po 
městě aby se o své domácí mazlíčky lépe 
starali a měli je pod dozorem. Nebudou 
tak vystaveni nebezpečí, že jejich pes 

někoho pokouše nebo že jejich pes bude 
jako toulavý odchycen a umístěn v útul-
ku. U zjištěného majitele takového psa je 
pak za pobyt v útulku vymáhána platba. 
Výše této finanční částky není zanedba-
telná, protože umístění psa v útulku je 
spojeno s jeho veterinární prohlídkou a 
dalšími potřebnými úkony veterinárního 
lékaře, které je též nutno uhradit.

Závěrem pouze informaci pro zájemce 
o kastraci koček – veškeré informace k 
této problematice Vám ráda poskytne 
pracovnice odboru životního prostředí 
paní Helena Marková.  

Jaroslav Rajtmajer  

Je snadné být anonym,

Domácí mazlíčci Strašínským 
ochotníkům 

bravo!!!
V pátek 15. září z třetiny 
zaplněný sál KD Karla Klos-
termanna, z nichž počet 
„přespolních“ dalece pře-
vyšoval místní, zhlédl zná-
mou příjemnou divadelní 
hru „Hrátky s čertem“ 
v podání divadelního sou-
boru Kolár z blízkého Stra-
šína. 

Početná skupina nadšených herců, pod 
vedením milé režisérky Dagmar Ševčí-
kové, předvedla na amatérské poměry 
bravurní výkon. Pochválit lze spraved-
livě všechny, zvláště pak vtipný výkon 
loupežníka Sarka-Farky, v podání mně 
již půlstoletí známého „loupežníka“ 
Miloslava Růžičky. Překvapila vtipná a 
jednoduchá scéna a pochvalu zaslouží 

i zvukové a světelné efekty. Úsměvy a 
potlesk při dlouhé závěrečné děkovač-
ce v hledišti i na jevišti, svědčily o obou-
stranné spokojenosti, že se krásné dílo 
podařilo. Škoda jen, že kašperskohorští 
neprojevili o tento krásný večerní záži-
tek větší zájem. Mohou tedy jen litovat.
Nezbývá než strašínským za jejich 
ušlechtilou práci poděkovat a popřát 
do další ochotnické činnosti mnoho 
zdaru a úspěchů. A možná i doufat, že 
i v našem městě se snad v budoucnu 
objeví podobná skupina nadšenců pro 
ochotnické divadlo, tak jako tomu bylo 
v nedávné minulosti.

Emil Kintzl
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Poděkování 
Mudr. Trávníkové
Většina z nás v Kašperských 
Horách v uplynulých měsí-
cích zjistila, že naše prak-
tická lékařka paní MUDr. 
Trávníková od konce čer-
vence již neordinuje. 

Po vlastních zdravotních komplikacích 
a s ohledem na dobu, po kterou se obě-
tavě starala o naše zdraví,  se rozhodla 
u k o n č i t  dlouholetou 
l é k a ř s k o u službu  a 
odejít  do zasloužené-
ho důcho- du.  
Po více než  čtvrtstoletí  
působení v našem měs-
tě a okolí za všechny 
časté i méně časté 
návštěvníky její ordinace  
děkuji za pozornost a 
péči, se kte- rou  se nám 
věnovala při zvládání našich zdravot-
ních problémů. Na oplátku  paní doktor-
ce přeji,  aby si   klid , dobrou pohodu a 
spoustu radosti z vnoučat užila ve zdraví 
se svými blízkými.

Alena Balounová

2.  Zvon „Umíráček“ opatřit elektroni
     kým pohonem.
3.  Doplnění nynější sestavy novými 
      zvony v ladění el-gisl-e2.
Zvonařství Rudolf Perner odlilo doplňují-
cí sestavu v roce 1926, avšak zvony byly 
během 2. světové války zničeny. Bylo by 
pěkné postupem času tyto zvony zno-
vu pořídit. Jistě je třeba začít skromně. 
Pokusme se vybrat peníze na nejmenší 
zvon sestavy v hodnotě asi 150 000 Kč, 
neboť to bude také inspirací pro příští 

generaci, která by měla v započatém díle 
pokračovat.
Pokud chcete přispět na obnovu zvonů, 
můžete libovolnou částku zaslat na Konto 

pro zvony č.: 0575320339/0800 
u České spořitelny, pob. Kašperské Hory, 
nebo osobně u P. Vavřince Skýpaly, Fara, 
Náměstí 14, Kašperské Hory.
Ať nám v dobrém díle pomáhá Bůh na 
přímluvu Panny Marie a svatého Josefa.

P.Vavřinec Skýpala
ŘKF Kašperské Hory

Zvony v kostele sv. Markéty

Nově otevřená prodejna 
Nevšední dárky pro radost 

 v ulici Bohdana Týbla (za kostelem,bývalé espresso Permoník)
Nabízíme:                 keramiku z Hrdějovic
                                       Patchworkovou techniku (deky, polštáře, tašky a jiné
                                       krásné výrobky)
            prodej bavlněných látek
            háčkované a pletené výrobky
            zakázkové šití patchworku
                                       dekorace (suché vazby)                    
Připravujeme:         proutěné zboží z pedigu
                                                    Galanterie
                                                    Dekorační přízdoby na vazby
                                                    drobné dárky (keramika, obrázky, vitráže, bižuterie)
                                                    prodej dušičkových a adventních věnců (na objednávku)
Provozní doba: Po – So 10 – 12 hod., 14 – 17 hod., Hana Boušková – 604 504 428
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Dětský domov Kašperské 
Hory děkuje pánům Marti-
nu Rutkayovi a Jiřímu Zif-
čákovi (Zámečnictví R-Z) za 
sponzorský dar - zahradní 
lavici a stůl.

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 

Důrazně žádáme občany,
aby nepoužívali prostor bývalých stájí vedle 
DPS k odkládání nepotřebného materiálu! 
Předrcená stavební suť má již další využití a 
nepovolené ukládání odpadu v této lokali-
tě bude trestáno jako přestupek.
Stavební suť lze uložit v Recyklačním centru 
stavebních odpadů v Sušici (firma AZS 98 
s r.o., M. Švarc - 721 307 348)  a jiný objem-
nější odpad můžete odevzdat ve sběrném 
dvoře.
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Kašperskohorské 
lesy, 

naše bohatství
Na jiném místě Zpravoda-
je se dočtete, jak rozsáh-
lý a cenný majetek měs-
to vlastní. Mimo budov a 
staveb město prostřed-
nictvím svých společností 
spravuje rozsáhlou výmě-
ru zemědělských i lesních 
pozemků. 

Pozemky obhospodařované společ-
nostmi s r.o. Statek Kašperské Hory a 
Kašperskohorské městské lesy zname-
nají trvalý zdroj příjmů pro pokladnu 
města. Statek spravuje a hospodaří 
jednak na půdě pronajaté od jiných 
vlastníků a dále na pozemcích města o 
celkové výměře 386 hektarů. Zeměděl-
ské činnosti a chovatelským úspěchům  
pracovníků Statku se budeme více 
věnovat v příštím čísle Zpravodaje. 

Zaměřme teď pozornost jen na lesní 
hospodářství. Město vlastní po Brnu a 
Písku  třetí nejrozsáhlejší obecní lesní 
majetek, přesto příjem z hospodaře-
ní v našich lesích městskou pokladnu 
ovlivňuje nejvíc ve srovnání s ostatními 
obcemi, které vlastní lesy. Všeobecně 
jsou rozpočty obcí naplňovány přeroz-
dělováním daní podle předem daných 
pravidel, která zvýhodňují  především 
sídla s velkým počtem obyvatel. Tento 
„příděl“ stěží postačí na běžné hos-
podaření a fungování  obce. Rozvoj v 
obcích je pak většinou podmíněn získá-
ním dotace nebo jiných mimořádných 
finančních zdrojů. Naše město oproti 
jiným obcím má velkou výhodu – příjmy 
z historického i nově nabytého  nemovi-
tého majetku, které může využívat pro 
svůj další rozvoj. Konkrétně  městské 
lesy každoročně  přinesou do pokladny 

města kolem 6 mil. korun – z těch už se 
dá přece jen leccos pořídit. Výše pravi-
delného příjmu z lesů je však ovlivněna 
(snížena) především tím, že  převážná 
většina lesních pozemků je zahrnuta 
do NP Šumava s jiným režimem hospo-
daření než v lesích mimo park. Snížený 
příjem i nákladnější postupy při práci v 
našich lesích v parku by nám měly být 
finančně kompenzovány. Děje se tak jen 
omezeně a po zdlouhavém  byrokratic-
kém dokazování ztrát. Stále ještě  Sprá-
vě NP Šumava  a  Ministerstvu životního 

prostředí  musíme připomínat,  že ne 
všechny lesy zahrnuté v Národním par-
ku jsou státní, že rozsáhlé lesní porosty 
patří našemu městu. 

Letos v lednu byly naše lesy zasaženy  
vichřicí s katastrofálními následky a 
byly poškozeny mnohem intenzivně-
ji než  ostatní lesy v národním parku.  
Náprava škod, které  způsobil orkán za 
několik hodin, bude trvat léta. Po prv-
ních odhadech  rozsahu kalamity na 
počátku února  se zdálo nemožné zpra-
covat všechny vyvrácené a rozláma-
né stromy ještě v letošním roce, avšak 
nemožné se pomalu stává skutečnos-
tí. Obrovské množství poškozeného 
kalamitního dříví (142 tisíc m3), které 

by jinak zpracovávali po dobu 6-ti let 
zlikvidují KH městské lesy ještě letos s 
vlastními pracovníky a za pomoci naja-
tých firem. Pracovníkům městských lesů 
se to podaří i přesto, že na odstranění 
následků kalamity v lesích  nedostali 
od nikoho ani korunu. Přitom Správa 
NP Šumava na zmírnění následků větr-
né kalamity v parku získala od vlády  (z 
peněz daňových poplatníků, tedy i z 
našich daní) cca 80 mil. korun, od České 
spořitelny 3 mil. a od Komerční banky 1 
mil. My jsme na naše poškozené lesy v 
parku nedostali nic. Mimořádný příděl 
ze státní kasy pro park se u nás proje-
vil tím, že firmy nasmlouvané na práce 
v našich lesích  přešly k parku, protože 
ten si  mohl dovolit platit za práci mno-
hem víc. Mohl si dovolit prodávat zpra-
cované dříví levněji, aby se ho snáze 
zbavil. Navíc díky dobrým  kontaktům s 
hnutím Duha park nemusel čelit kritice 
za poškození půdního krytu v lesích.

Vážení pracovníci, zaměst-
nanci a obchodní partneři 
KH městských lesů - za nás 
za všechny Vám děkuji za 
obrovský kus práce, který jste 
odvedli při zpracování kala-
mity. Za obětavost, houžev-
natost a pracovní nasazení, 
s jakým jste práce při odstra-
ňování následků kalamity 
zvládali přes všechny pře-
kážky, které Vaši činnost pro-
vázely. A děkujeme také za to, 
že v městských lesích pracuje-
te a hospodaříte tak, aby vyso-
ká  hodnota tohoto majetku  
pro obec zůstala zachována.  

Starostka Alena Balounová
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Zpracování kalamity
Horní královské město 
Kašperské Hory mělo ve 
své dávné minulosti v čele 
města zkušené a chytré 
radní, kteří věděli, že hro-
madění majetku je vždy 
jistotou a zvyšuje prestiž a 
zisk obce.Většina historic-
kého majetku, která dnes 
činí 6020 ha lesních poros-
tů byla získána v průběhu 
18. století. 

Město se tak díky jejich prozíravosti 
dostalo na 3. příčku v rámci celé České 
republiky co se velikosti lesního majetku 
týče. Před námi je na prvním místě Měs-
to Brno a  na  druhém Město  Písek. 
Myslíme, že je to pro nás velký závazek. 
Majetek musíme my, občané, chránit 
a dále o něj pečovat a zvelebovat ho. 
Pokusíme se vám maličko přiblížit toto 
bohatství.
Z celkové výměry 6020 ha lesa leží 4834 
ha (lesy zvláštního určení) na území 
Národního parku a chráněné krajinné 
oblasti Šumava a pouze 1186 ha leží 
mimo toto území a má statut hospodář-
ského lesa .
Lesy Města Kašperské Hory zasahují do 
dvou krajů a do dvou okresů:

Kraj Plzeňský, Okres Klatovy
 - 5 744 ha
(katastrální území: Horská Kvilda, Filipo-
va Huť, Zhůří u Rejštejna, Svojše, Vchyni-
ce –Tetov I., Kašperské Hory, Červená u 
Kašperských Hor, Dolní Dvorce u Kašper-
ských Hor, Kavrlík, Lídlovy Dvory, Opole-
nec, Tuškov a Žlíbek)

Kraj Jihočeský, Okres Prachatice 
- 276 ha
( katastrální území : Nicov, Mílov a Stude-
nec u Stach).

Hranice majetku je v severozápadní čás-
ti tvořena od soutoku Vydry a Křemelné 
Otavou směrem k obci Annín, zde uhýbá 
na východ a směřuje k Trnovým Dvorům. 
Odtud na Nový Dvůr, odkud se stáčí již-
ně k osadě Žlíbek. Dále jihovýchodním 
směrem po lesní cestě k samotě Ždánov. 

Hranice pokračuje jižním směrem a mír-
ně se stáčí k jihozápadu, kde se napojuje 
na silnici k penzionu Kačerov (U Pěnků). 
Pak k obci Červená a odtud na severo-
východ k obci Nicov.  Severozápadním 
směrem k obci Horská Kvilda. U Vydřího 
mostu se stáčí na jihozápad a pokračuje 
kolem Kvildské Slatě, překračuje silnici 
Kvilda – Filipova Huť a severněji se napo-
juje na Vydru a vede až k Čenkově Pile.
Geologické poměry: převládají mol-
danubické ruly, v menší míře magmatity 
(žuly, granodiority) a sporadicky amfibol 
a kvarcit. Cele území je charakterizováno 
rozpětím nadmořské výšky od 700 do 
1200 metrů nad mořem.

Půdní poměry: kambiem, pseudoglejo-
vá a rankerová kambiem, ve střední části 
podzol humusový a pseudoglejový raše-
linný. Dále je zastoupena organozem, 
glej a rankera.

Klimatické poměry: převládá okrsek C1 
– mírně chladný (vyskytující se na celé 
ploše vyjma severozápadní části území). 
Průměrná roční teplota – Kvildské Pláně  
4°C. Okrsek B1 – mírně teplý, velmi vlhký, 
vrchovinný, průměrná roční teplota 6°C. 
Roční úhrn srážek od 750 mm (hrad Kaš-
perk) až po 1200 mm (Horské Pláně).
Dřevinná skladba: nejvyšší zastoupení 
má smrk 83%, dále borovice 4%, jedle 
2%, buk 8%, dále javor, jasan, jilm, lípa, 
bříza, olše, modřín.

Ke správě tohoto majetku byly zříze-
ny Kašperskohorské městské lesy. Je 
to společnost s ručením omezeným ve 
100% vlastnictví Města Kašperské Hory. 
V jejich čele stojí jednatel společnosti.  
Dále tu pracují dva provozní technici, 
8 hajných, dvě účetní a jeden ekonom.  

Práce v lese zajišťuje organizace jednak 
vlastními pracovníky (20 dělníků v pěs-
tební činnosti) a také živnostníky z regi-
onu, kterých je v plné sezoně okolo 50. 
Pod správu spadá i středisko „Pila“, které 
má celkem 10 zaměstnanců. 
K hospodaření v lesích v souladu se záko-
nem  byl vypracován lesní hospodářský 
plán na deset let, který platí od 1.1.2002. 
Dle tohoto plánu byla stanovena roční 
výše těžeb na 25500 m3.
Orkán Kyrill však „hospodařil“ za nás a 
během několika hodin nám připravil 
kalamitu o celkové výši 142 000 m3. Více 
než 90% této kalamity postihlo smrko-
vé porosty v mýtním věku. Vzhledem  k 
tomu, že se jedná o šestinásobek běžné 
roční těžby, nasmlouvaly Kašperskohor-
ské městské lesy na zpracování soustře-
děné kalamity firmy používající harves-
torové technologie stejně, jako to učinil 
NPŠ.  Dvě z těchto firem jsou z našeho 
regionu. Díky této technologii a vyso-
kému pracovnímu nasazení živnostníků 
v rozptýlené kalamitě bylo k 1.9.2007 
zpracováno 124 000 m3. Kvůli špatné 
dostupnosti a velkým svahům byla také 
využita při likvidaci kalamity lanovka, 
a to v oblasti Hamerského potoka a 
Antýglu. 

Naše práce však není zdaleka u konce. 
Musíme zpracovat po provedené těžbě 
klest a připravit nové holiny k zalesnění. 
K likvidaci klestu byl použit  mimo bež-
nou ruční likvidaci i nový způsob, a to 
zdrcení klestu půdní frézou a jeho zapra-
cování do půdy. Část klestu byla také 
štěpkována.
Další velká práce nás čeká na našich les-
ních a odvozních cestách, které byly v 
důsledku likvidace kalamity na mnoha 
místech vážně poškozeny. 
V současné době se zpracovává nový 
hospodářský plán, který by měl platit od 
1.1.2008 a měl by upravovat hospoda-
ření v našich lesích po kalamitě Kyrill na 
dalších 10 let.
Všem občanům bychom chtěli říci, že v 
našich lesích hospodaříme s péčí řádné-
ho hospodáře v souladu se Zákonem o 
lesích a nedovolíme, aby v nich někdo 
způsobil nevratné škody. Naše lesy chce-
me zachovat zelené.

Kašperskohorské městské lesy
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Řekni, kde ty hvozdy jsou . . .

Po návratu z vojenské presenční služby 
(v říjnu 1954) jsem nastoupil, jako mladý 
lesník na Šumavu a pracoval jsem zde 
- v různých funkcích - až do starobního 
důchodu, tedy do roku 1991.
 Za mých mladých let  jsem o žád-
ných  „ekologických aktivistech“ a o 
tzv. „ochráncích přírody“ ani neslyšel. 
V poslední době se však vyrojili, jako 
„komáři po dešti“! V té době se staral o 
ochranu přírody (a to dobře!) hlavně les-
ník. A vše bylo tehdy v pořádku!
I když jsem přišel na Šumavu rovněž z 
velkého lesního komplexu (Brdské lesy 
LZ Rožmitál p./Třemš.),  byl jsem Šuma-
vou  uchvácen. A to nejen hlubokými 
a zdravými lesy, ale i četnými slatěmi, 
horskými loukami, potoky a potůčky, 
prostě neporušenou šumavskou příro-
dou. Dnes je tomu ale jinak. Pracovníci 
Národního parku Šumava  a jejich přislu-
hovači se postarali o to, že nejcennější a 
nejpřísněji „chráněná“ (?) část Šumavy 
(I.zóna NPŠ), je již téměř celá „sežrána“ 
kůrovcem!!!
Pro informaci čtenáře: Bývalý LZ Kašper-
ské Hory vznikl dnem 1.1.1956 a to spo-
jením býv. SLH (Správa lesního hospo-
dářství) a býv. BLP (Brdský lesní průmysl), 
který tehdy zasahoval až na Šumavu. 
Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 
1991, tedy zhruba před šestnácti léty s 
cílem zachovat a zlepšit životní prostře-
dí (nařízení vlády č.163/1991 Sb.). Stejný 
smysl národních parků uvádí i zákon o 
ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 
Sb.). Pravý opak  je však skutečností!

A nyní k samotnému článku „Těžké stro-
je ničí Šumavu“.
Samozřejmě se zde za BLP i LZ dřevní 
hmota těžila, přibližovala  a odvážela. Les 
se totiž musí nejen pěstovat, ale i obno-
vovat. Pokud se pamatuji, v posledních 
patnácti létech mé služby se zpracová-
vala pouze hmota kalamitní (sněhová, 
větrná a kůrovcová).
I tehdy se někdy při přibližování dřevní 
hmoty poškodil půdní kryt a občas se 
nadělaly i erozivní rýhy.  Proto se budo-
valy v porostech svážnice a přibližovací 
linky, aby byl porost maximálně ušetřen.  

Ale i poškozený půdní kryt má své před-
nosti. V semenném roce - ze zdravých 
a plodících stromů nalítne semeno a 
vznikne tzv.“nálet“ (přirozené zmlazení 
porostu), který bohatě nahradí poškoze-
ný půdní kryt! A navíc, tato plocha se již 
nemusí pracně zalesňovat. Takové jsou 
zkušenosti lesníků!
Dále je nutné zdůraznit, že holiny po těž-
bě nebo po zpracování kalamitní hmo-

ty, jsme museli - podle Lesního zákona 
- do dvou let zalesnit a pak několik let - s 
ohledem na nadmořskou výšku a nepří-
znivé klimatické a růstové podmínky - 
vylepšovat a ošetřovat. Navíc existovaly 
a nadále existují tzv. „povýrobní úpravy 

pracovišť“, které se prováděly (což běž-
ně dělají nejen Kašperskohorské městké 
lesy), takže nechápu, proč tzv.“samozvaní 
ekologové a ochránci přírody“ typu vete-
rináře Bláhy z Hnutí DUHA a našeho mís-
tostarosty a současného pracovníka NPŠ 
pana Stíbala, již i s ohledem na rozsáhlé 
poškození lesů po orkánu „Kyrill“ a velké 
nebezpečí přemnožení kůrovce dělají 
takový povyk, když jsou - mírně řečeno 

- profesně velmi vzdáleni !!!
Zajímavé je, že těmto „ochráncům“ 
nevadí tisíce hektarů odumřelého lesa 
a velkoplošná destrukce šumavských 
lesů, která výrazně změnila nejen vod-
ní režim (zhoršený vsak vody do půdy, 

Reakce na článek „Těžké stroje 
ničí Šumavu“, zveřejněný v MF 
DNES 11. 7. 2007.
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Zelená 
střecha 
Evropy

zvýšený povodňový odtok, vysychají-
cí slatě a rašeliniště, nebezpečí eroze 
apod.), i proudění vzduchu (zapojené 
lesní porosty dovedou velmi snížit rych-
lost větru), ale i ostatní funkce lesa, jako 
složky životního prostředí!
Myslím si (a to mně jistě dá čtenář tohoto 
článku za pravdu), že každý by měl dělat 
a mluvit o tom, čemu se vyučil nebo na 
co má vzdělání - podle starého a dobré-
ho přísloví „Ševče drž se svého kopyta“! 
Pan veterinář by měl tedy léčit zvířata a 
pan hydrogeolog by měl - dle zde uve-
dených důvodů - pečovat o vodní režim 
v NP Šumava.

V.Rada, občan Kašperských Hor,
člen o.s. Šumava 21

Ředitelé NP Šumava  a  minist-
ři životního prostředí  se mění, 

škody zůstávají!!!

Všichni dobře víte, že na 
naší krásné, zatím ještě 
skorozelené Šumavě, není 
klid. Není to fér, protože 
život tady je jiný a o mno-
ho drsnější, než kdekoliv 
jinde v naší vlasti. Člověk 
se tady musel o sebe vždy 
postarat sám a v nouzi 
se spolehnout na pomoc 
svých sousedů. 

Kvalita života místních obyvatel  byla a je 
na okraji zájmu politické reprezentace.  
Všichni starousedlíci byli nějak spojeni 
s lesem a jeho existencí. V každé rodině 
byl někdo, kdo pracoval v lese, nebo se 
dřevem. Les se stal součástí života každé-
ho z nás a já už dnes vím, proč jsem byla 

před 20 lety překvapená, když jsem se 
začala s obyvateli Šumavy seznamovat. 
Dnes už rozumím jejich hlubokým koře-
nům a jakémusi smutku. I mě už nejed-
nou zabolelo srdce ve spojení s osudy 
zdejší přírody. Hluboce jsem si zamilova-
la zdejší lesy s krásně kulatými vrcholky, 
všechny ty nádherné výhledy do údolí 
řeky Vydry a Otavy i Zlatého potoka a 
Losenice. Přála bych si, aby i děti mých 
dětí mohly žasnout jako já nad překvapi-
vou rozmanitostí zdejší přírody. 
Šumava coby „národní park“ se stala 
zaklínadlem a širokou možností prezen-
tace různých ekologických aktivistů a 
jejich pokusů. I já se považuji za ochrán-
ce přírody, leč asi s poněkud jiným 
pohledem. I já jsem absolvovala studi-
um ekologie lesa, ochrany a tvorby kraji-
ny, zakládání  a pěstování i ochranu lesa. 
Můj pohled je pohledem lesníka  s gene-
racemi nashromážděnými zkušenostmi 
o zákonitostech vývoje lesních ekosysté-
mů. Nechci tvrdit, že všemu rozumím, se 
spoustou cílů uplatňovaných v Národ-
ním parku Šumava se mohu ztotožnit, 
ale některé mi doslova berou dech.  
NPŠ byl vyhlášen s jasným zadáním:…
uchování a zlepšení přírodních poměrů 
a zachování typického vzhledu krajiny „ 
zelené střechy Evropy“. Máte snad pocit, 
že dochází k plnění tohoto základního 
zadání? 
Šumava je velmi cenná právě jako zele-
ná střecha Evropy. Je to opravdu největ-
ší ucelený zalesněný komplex ve střední 
Evropě. Nejsou to však ve většině přípa-
dů původní hvozdy z dob pralesa, ale ve 
většině případů jsou opravdu vysázeny 
lidskou rukou. Je doloženo z historic-
kých pramenů, že zde v době kalamity v 
předminulém století byl použit sadební 
materiál z celého Rakouska- Uherska. 
Nelze tedy opravdu hovořit o původních 
lesích. Proto je třeba, aby člověk citlivě 
a rozumně přistupoval k postupnému 
návratu lesa k jeho přirozenému sta-
vu. Cesta suchých lesů je neověřeným 
pokusem. Argumentace NPŠ o přirozené 
obnově těchto porostů není pravdivá. Je 
zcela logické, že co je mrtvé, nemnoží 
se. Nové stromky, které se objevují pod 
suchým lesem, pochází ve většině přípa-
dů z podsadeb, které tam byly v minu-
losti provedeny, nebo z přirozené obno-
vy z dob, kdy byl okolo zelený les. 
Další věc, která mě zaráží, je skutečnost, 
že tímto způsobem dojde k vytvoření 
opět jen smrkových monokultur. Pokud 
má být našim cílem smíšený les, tedy 
i například buk a jedle, musíme těmto 

dřevinám pomoci a doplnit je vhodnou 
výsadbou do těchto porostů. To je roz-
hodně přírodě bližší, než čekat 300 -500 
let na vznik nového lesa s přirozenou 
druhovou skladbou, která navíc vůbec 
nemusí vyjít.
K otázce tolik preferované…“Kůrovec“ 
jen krátce.  Je pravdou, že kůrovec, 
neboli lýkožrout smrkový byl v našich 
lesích odjakživa. Cílem lesníků bylo vždy 
odhalit jeho výskyt včas a nedovolit mu, 
aby se přemnožil. Kůrovec je sice velice 
malý brouk, ale jeho množství narůs-
tá geometrickou řadou, je schopen se 
velmi dobře reprodukovat i 3x do roka. 
Pokud je jeho výskyt kontrolován, pak 
nehrozí lesu nebezpečí. V případě jeho 
přemnožení je však obrovskou hrozbou 
pro celé lesní komplexy. Jak jsem již 
dříve zmínila, na Šumavě jsou vysáze-
ny nepůvodní smrky a nejsou schopny 
se samy této invazi ubránit. Suché lesy 
jsou hrozbou. Tady je varování zcela na 
místě. Važme si zeleného lesa, dělejme 
maximum pro plnění spodních vod a 
nenechme vodu volně odtékat v přívalo-
vých vlnách do nížin. Bez lesa není voda 
a bez vody není života.
Chtěla bych touto cestou poprosit 
všechny občany našeho městečka, aby 
dali na svůj vlastní rozum a v otázkách 
týkajících se Šumavy byli obezřetní. My 
tady žijeme a musíme si naše životní 
prostředí chránit.

Hana Naušová

Šumavě

Hana Naušová

Zastav se člověče, pozvedni hlavu

pohlédni k vrcholkům šumavských králů

s úctou a pokorou postůj tu chvíli

pod klenbou zelenou doplň si síly

tak tomu bylo po celé věky

poslouchej dobře co vypráví řeky

poslechni rozum svůj, svou moudrou hlavu

srdce Ti poradí  kdo je tu v právu

Šumavu zelenou pojď s námi bránit. 

Ať v jejím náručí můžeme dál žít.
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Jak to viděl Klostermann... „Vichr ustal, přes vyvrácené 
stromy vál lehký vítr. Šedá 
oblaka uháněla přes oblo-
hu, mraky trhané, víc a víc 
se kupící, až drobný déšť se 
z nich lil, který pokropil tyto 
mrtvoly….“
Ráno se revírník vydal se do lesa, aby tu 
škodu viděl. Ach uzřel věci horší, nežli 
nejčernější pesimismus nadít se mohl! 
Vida tu spoustu, která se všech stran se 
na něj šklebila, zalomil rukama, zapla-
kal srdečně:“ Můj les, můj krásný les!“ 
a viděl jej v duchu, jak se před nim do 
včerejšího  dne klenul v majestátnosti 
své. Ach zhynul, zhynul v jediné noci, na 
věčné věky je ten tam. 

Na pomezí podroklanského revíru se potkal s kolegou. Ten si div nezoufal. Nemohl 
ani mluvit souvisle, trhaná slova z prsou se mu drala: „Kamerální  les….už nestojí….
Gayerruck rovněž….i to mlází směrem k Mádlu podlehlo…neviditelná ruka i s prstí 
je vyrvala….Nač je mi žít…? Doma žena pláče…děti pláčou.., já, pokud živ budu, 
veselé chvíle nenajdu. … Ale takhle to přijít nemuselo …člověk by víru  v Boha ztra-
til…čímpak se ten les provinil…?Kdyby to lidi bylo mlátilo, nic bych neřekl:“ Starý 
fořt plakal jako dítě. Kořán, ačkoliv zdrcen, jal se mu domlouvati:„ Všecko člověk 
přečká, drahý příteli. Bůh Ti dá síly.“ „Je to marné Emile- neuvidíme se již. Já tohle 
nepřečkám…srostl jsem s tím lesem jako strom s rodnou půdou..a jako ten strom 
uschne, když jej vítr vyrve, tak i já uschnu bez nemoci….“

Čtyři dny po oné vichřici, která zvrátila hospodářské základy celé Šumavy, se při-
hnaly sněžné mraky a zima nastoupila vládu svou, dlouhá, strašná zima.

Ach milý čtenáři, polehly hvozdy nebetyčné- již nevstanou. Leží pně dosud na 
mnoha místech, ježto nebylo možno je odstranit. Když se dal po dvou třech letech 
kůrovec do mrtvol i do zbylých živoucích, oloupali z nich dřevorubci kůru a olou-
panou spálili. Ohně, které tenkrát všude hořely, byly panychidou, kterou člověk 
zhynulému lesu ustrojil.

Úryvek z knihy K. Klostermanna „ Ze světa lesních samot“ vybrala Hana Naušová

Co iniciovalo tento archeologický prů-
zkum a co se vám podařilo zjistit?
Záchranný archeologický výzkum v Kaš-
perských Horách na parcelách Muzea 
Šumavy vyvolala stavba nového depo-
zitáře. Během výzkumu se podařilo 
zachytit zbytky nejméně dvou staveb, 
které by měly být starší než známé plány 
zástavby z počátku 19. století, ale nemě-
li jsme možnost poznat strukturu další 
zástavby. Je pravděpodobné, že jeden 
dům a další hospodářský objekt by mohl 
být ještě starší (15.-16. století).  Bohužel 

Archeologický výzkum
rozsah výzkumu byl omezen tím, že pro-
bíhal současně se stavbou, což umožni-
lo dokumentovat jen přímo poškozené 
archeologické situace a objekty, ale 
nebylo možné zachytit i jejich prostorové 
vztahy. Tzn. že není možné blíže určit, ke 
kterému domu a parcele jímky,studny a 
další zbytky staveb patřily, protože dneš-
ní parcelace nemusí souhlasit se stavem 
na přelomu 14. a 15. století. Naopak 
vzhledem k poznatkům z dalších arche-
ologických výzkumů /v Kašperských 
Horách/, by měla být středověká parcela 

jiná, značně nepravidelná, až chaotická. 
Což je „normální“ u hornických sídlišť 
– viz Klondike na Aljašce.

Proč tedy archeologický výzkum probí-
hal současně se stavbou, když to omezi-
lo jeho rozsah?
V dnešní době je normální, a z odborné-
ho hlediska nezbytné, aby byl výzkum 
na parcelách v historických jádrech měst 
prováděn na celé ploše. Málo poškoze-
ných parcel je obvykle už pouze několik 
a historická a archeologická data zanika-
jí. V některých městech jsou vytipovány 
parcely a plochy, které dostávají staveb-
ní uzávěrku, aby archeologické situace 
zůstaly jako konzerva pro budoucnost. 
Domnívám se, že tento stav dříve nebo 
později potká i další města.
Proto je nesmírná škoda, že Muzeum 
Šumavy nereagovalo na podmínky dané 
zákonem o památkové péči č. 20/1987 
a stavební povolení a stavbu oznámi-
ly až v době bagrování, čímž výzkum 
významně limitovali. Navíc stavební 

povolení bylo vydáno už před nějakou 
dobou, takže předstihový výzkum mohl 
proběhnout již dříve. Přesto jsme stavbu 
nezastavili, aby nepřišli o dotace. Muze-
um Šumavy k tomu ještě promrhalo 
možnost požádat o dotaci na archeolo-
gický výzkum z Programu pro obnovu 
památkových zón a objektů Plzeňského 
kraje, takže náklady na archeologický 
průzkum ponese samo.

Co jste při vykopávkách nalezli?
Mimo domů a nějaké hospodářské stav-
by (viz výše) byl dokumentován jeden 
hutnický či kovářský objekt se struskou, 
síť kamenných trativodů, zbytky původní 
středověké až novověké úrovně terénu a 
konečně jímky a studny. Výkopy porušily 
celkem 10 odpadních jímek a studní. Pro 
ně je charakteristický především čtver-
cový až obdélný nebo oválný půdorys 
(s rozměry 1-1,5 x 1-2 m, o průměru cca 
80 cm) a původní zahloubení ke dvě-
ma metrům. Jako vnitřní konstrukce 
posloužily obvykle dřevěné fošny srou-

dokončení na str. 14
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Východní věž hradu Kašperk bude 
již brzy zastřešena! 

Ničivý orkán Kyrill v noci z 18. na 19. 
ledna zničil střechu východní věže 
hradu, ale než se sejde rok s rokem, 
bude střecha opravena. Postup stavby 
krovu si můžete prohlédnout na foto-
grafiích. Nyní probíhají pokrývačské 
práce a ještě budou následovat práce 
na podlahách. 

foto Zdeněk Svoboda
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bené různými způsoby. Jímky situova-
né při zadních částech parcel sloužily 
k ukládání fekálních a dalších odpadů. 
Naopak v blízkosti původních domů, 
tedy přibližně uprostřed parcel, se nalé-
zaly studny či jímky na vodu.Konstrukč-
ně se nelišily od odpadních jímek, jen 
ve dnech měly mělčí odkalovací jamky, 
podobně jako dnešní studny. Studny v 
místním propustném podloží asi mnoho 
vody neudržely a snad právě proto byly 
záhy použity stejně jako jímky k uložení 
odpadů. Pro kvalitní dochování arche-
ologických předmětů je zde důležitá 
vysoká vodní hladina, která brání hnilo-
bě a konzervuje pozůstatky předmětů 
a rostlinné zbytky.Proto se dochovaly i 
organické materiály v široké škále, které 
normálně nenacházíme, protože se zce-
la rozpadnou. 

Mohl byste upřesnit, jaké konkrétní nále-
zy jste z jímek vyzvedli?
Z jímek a studní se podařilo vyzvednout 
na sedmdesát celých nebo rekonstru-
ovatelných keramických nádob (hrnce, 
hrnky, džbány, poháry). Dochovaly se 
zde části i celé kusy dřevěných misek 
skládaných z dýh nebo soustružených 
ze dřeva (celá váza, kusy misek a hrnců). 
Dochovaly se také konstrukční dřevěné 
prvky jako vydřevení studní, šindele, 
části trámů. Ke vzácným nálezům patří 
také dřevěné nástroje – lopata, palice 
atd. Z jímek se podařilo vyzvednout i 

úlomky větví a části dřev se stopami po 
opracování. Náročné na konzervaci bude 
zachovat zbytky kožených předmětů, 
jako boty, měšce, odřezky…). Kupodivu 
nebylo nalezeno středověké sklo, což 
vzhledem k nedalekým sklárnám a kon-
zumnímu způsobu života v rušném hor-
nickém sídlišti bylo překvapující.
Jaké poznatky o tehdejším životě obyčej-

ných lidí můžeme z těchto nálezů vyčíst?
Nalezli jsme bohatý fond, který nám 
umožní sledovat sortiment používaný 
člověkem a pomůže podle pracovních 
stop zjistit, jak se kdysi věci vyráběly. 
Také zjistíme, co lidé jedli, zda konzumo-
vali místní produkty, nebo je dováželi 
a odkud. V neposlední řadě se bude 
rekonstruovat přírodní prostředí v době 

uložení „odpadků“ do jímek (14.-15. sto-
letí). Například - jaké druhy dřev lidé 
používali, nebo jestli káceli mladé, či sta-
ré stromy.

Jakým způsobem určujete stáří nálezů?
Větší kusy dřev budou odeslány na 
tzv. dendrodataci do Brna. Pokud se to 
podaří, půjde určit přesný rok, kdy bylo 
dřevo pokáceno. To umožní nejen pří-
mou dataci nalezených předmětů, ale i 
srovnání s dalšími nálezy z širší oblasti. 
„Lahůdkou“ pro archeobotaniky bude 
určování rostlinných  zbytků z fekálií, 

při kterém lze zjistit 
ze semen, zbytků a 
pylů rostlin, co zde 
rostlo, co lidé jed-
li a jak ovlivňovali 
přírodní prostředí. 
Mezi studnami i 
jímkami jsou určité 
časové rozdíly (jed-
nu zasypali, vykopali 
novou), které umož-
ňují určit návaznost 
některých typů 
výzdoby a výroby 
keramiky, což je další 
významná pomůcka 
k dataci. Souhrnná 
datace nálezů v Kaš-

perských Horách je 14.-15. století s tím, 
že jedna jímka je mladší (16.-poč.17. sto-
letí).

Jaké další práce vás v souvislosti s tímto 
nalezištěm čekají? 
Terénním výzkumem práce archeologů 
nekončí. Čeká nás mytí a třídění před-

mětů v laboratoři. Poté následuje lepení 
keramických předmětů. Dřeva a orga-
nické zbytky ihned po umytí putovaly 
do Plzně k archeobotanickým analýzám. 
Záhy budou předány ke konzervaci. 
Kožené předměty bude konzervovat 
zase jiné pracoviště. Výsledkem všech 
analýz budou podrobné dílčí nálezové 
zprávy, které vyústí do celkové nálezové 
zprávy a snad v dohledné době i k výsta-
vě, či odborné publikaci.
Podobné nálezy studní – jímek s boha-
tým nálezovým fondem byly v Kaš-
perských Horách uskutečněny už v 70. 
letech minulého století při stavbě zdra-
votního střediska.

text a foto Bulan

Vážení čtenáři, protože některé výše 
zmíněné informace se úzce dotýka-
jí Muzea Šumavy, dali jsme vedoucí 
této instituce  Mgr. Rezníčkové pro-
stor k vyjádření. 

Muzeum Šumavy uzavřelo smlouvu  s fir-
mou, která je generálním dodavatelem ( 
zhotovitelem ) stavby nového depozitá-
ře v Kašperských Horách. Ve této smlou-
vě  o dílo bylo jasně stanoveno, že firma 
bude postupovat v souladu s projek-
tovou dokumentací a tedy i se staveb-
ním povolením, v němž bylo uvedeno, 
že archeologům z klatovského muzea  
bude provádění výkopových prací  
oznámeno v předstihu. Musím uznat, že 
toto oznámení ( které měla udělat doda-
vatelská firma ) proběhlo opravdu až v 
tzv. v hodině dvanácté, tedy téměř v 
okamžiku, kdy se započalo s výkopy. 
V tomto okamžiku však byla práce 
zastavena. Mrzí mne samozřejmě, že 
mezi Muzeem Šumavy a archeology 
došlo zpočátku k určitému nedorozu-
mění, ale pokud vím, další postup pra-
cí už probíhal v naprostém souladu a 
ve spolupráci s archeology. Stavební a 
výkopové práce pokračovaly vždy tam 
a tehdy, když archeologové dali sou-
hlas. Ani záznamy ve stavebním dení-
ku neupozorňují na žádné pochybení. 
Archeologové také nevznesli oficiálně 
žádný požadavek na delší zastavení 
stavby kvůli podrobnějšímu průzku-
mu. Přímo Mgr. J. Pícka se mnou osob-
ně ani telefonicky nikdy nejednal. 
Samozřejmě, že žádného stavebníka 
nepotěší, když se „rozjetá“ stavba z 
jakéhokoliv důvodu zdržuje, ale žádné 
dotace by to neohrozilo, jenom by se 
prostě část nevyčerpaných investič-
ních prostředků musela po dohodě s 

pokračování na další straně
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Plzeňským krajem a s dodavatelskou 
firmou přesunout na další rok. Byla by 
to jistě komplikace, ale i to se dá řešit. 
A pokud jde o předstihový průzkum - 
neumím si představit, jak by probíhal 
v areálu zastavěném řadou původních 
budov, z valné části vybetonovaném 
a do doby předání staveniště také 
využívaném. 
Pokud jde o možnost získání případ-
ných dotací  na archeologický průzkum 
- celkový rozpočet na stavbu počítá 
i s určitou rezervou na tzv. nepřed-
vídatelné výdaje, které se mohou v 
souvislosti se stavbou objevit a arche-
ologický průzkum je jedním z nich. 
Náklady na tento průzkum v letošním 
roce pokryje tedy ona rezerva. Pokud 
bychom získali peníze na archeologic-
ký průzkum z programu Plzeňského 
kraje, jednalo by se nakonec stejně o 
peníze od stejné instituce ( stavba je 
samozřejmě financována Plzeňským 
krajem ), jenom z jiné kapitoly.
Nakonec bych ráda uvedla, že mne 
opravdu velice těší bohaté nálezy z 
této lokality a jen doufám, že až bude 
tento fond zpracovaný, zapůjčí nám 
ho Vlastivědné muzeum dr. Hostaše na 
výstavu nebo do stálé expozice muzea 
v Kašperských Horách.

Mgr. Zdeňka Řezníčková
ředitelka Muzea Šumavy

Vážení spoluobčané,
původně jsem neměl do tohoto čísla 
žádný příspěvek, ale podle nového řádu 
pro publikování v Kašperskohorském 
zpravodaji jsem od redakce dostal člá-
nek pana Rady, ve kterém je mimo jiné 
kritika na mojí adresu, abych na něj 
mohl odpovědět. Shodou okolností 
to bylo v den, kdy jsem byl na základě 
tzv. „Otevřeného dopisu zastupitelům“ 
odvolán z funkce místostarosty našeho 
města. 
Dovolím si tedy stručně reagovat na 
texty a události, které se počátkem září 
seběhly kolem mojí osoby, a to najed-
nou, bez podrobnějšího rozlišování. 
Jednak se tím ušetří místo a čas, jednak 
je v nich mnoho společného, neboť 
vycházejí nepochybně ze stejného ide-
ového centra.
Odvolání z funkce místostarosty mne 
samo o sobě netrápí, nijak jsem o ni 
neusiloval, vyšla na mne v důsledku 

povolebního uspořádání městského 
zastupitelstva. Navíc po kritice postu-
pu města při likvidaci stromořadí jsem 
pociťoval určitou averzi ze strany něk-
terých členů městské rady a uvědomil 
jsem si, že jsou proti mně shromažďo-
vány argumenty, které se patrně někdy 
použijí. Nebudu daleko od pravdy, řek-
nu-li, že jsem  od jara byl v městské radě 
brán jako nezvaný host na soukromé 
párty. Bylo proto jen otázkou času, kdy 
přijde nějaká odveta.
Co mne ovšem znepokojuje poněkud 
více, je způsob, jakým bylo ono odvo-
lání zinscenováno, ten proces od mali-
cherné záminky přes její demagogické 
překroucení ke „spravedlivému“ obvi-
nění. Tady spatřuji zřetelný příklon k 
totalitním praktikám. Vcelku nesmyslná 
a vykonstruovaná obvinění musela být 
podepřena podpisem „angažovaných“ 
občanů, aby byl vytvořen obraz veřej-
ného škůdce, který mi pak byl v tomto 
absurdním divadle přisouzen. Tak to je 
opravdu silná lekce demokracie, zdra-
vého rozumu a logiky, což jsou hodno-
ty, po kterých jaksi paradoxně volá prá-
vě onen „Otevřený dopis zastupitelům 
města Kašperské Hory“.
Co mi ovšem vadí a trápí mne úplně 
nejvíce, je poselství, které je takto před-
kládáno naší veřejnosti. A co hůře, jak 
se ukazuje právě v této záležitosti, že 
je tento pohled přijímán nejen částí 
veřejnosti, ale i většinou členů měst-
ského zastupitelstva.  A sice to, že není 
důležité, zda se věci konají dobře nebo 
špatně, hlavní je ale tzv. „držet basu“, 
neohlížet se na pravdu, za každou cenu  
prosadit svou a udržet všeobecný sou-
hlas respektive jednohlas s tím co se 
stalo, ať už se to stalo jakkoliv. Pokud 
nastanou problémy či nějaké kolize, 
vinen je ten, kdo kritizoval, nikoli ten, 
kdo něco špatného (nebo špatně) pro-
vedl. To už není jen příklon k totalitním 
praktikám, ale totalita ve svém princi-
pu. Co k tomu ještě dodat? 
Nevím, co všechno tím kdysi myslel 
Julius Fučík, když napsal: „Lidé, měl 
jsem Vás rád. Bděte!“ Je však nepochyb-
né, že s totalitou měl své zkušenosti, ať 
už s tou, kterou propagoval nebo s tou, 
která jej zahubila. Aniž bych se chtěl se 
zmíněným autorem nějak šířeji ztotož-
ňovat, mám neodbytný pocit, že jeho 
výzva může být v našem městě podnět-
ná a inspirativní i dnes.

František Stíbal

Otevřený dopis 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
K rukám pana ministra Nečase
Na Poříčním právu 1/376
Praha 2, 128

Pane ministře,
měl jsem napsat „vážený pane minis-
tře“ jak bývá zvykem, ale nemohu, 
protože jsem si Vás přestal vážit! A to 
proto, že jsem se ve zprávách ČT a v 
novinách dozvěděl, jakou částkou nám 
– starodůchodcům – chcete od 1.1. 
2008 valorizovat důchody. Buď si z nás 
děláte legraci nebo jste zapomněl, že 
jste ministr sociálních věcí!!! Chováte 
se jako „asociál“, který nás chce zlikvi-
dovat. Alespoň se nám to tak jeví!
Průměrná částka valorizace ve výši 346 
Kč měsičně, i Vaše vyjádření v ČT „Nikdo 
nebude škodný, nikdo na tom nepro-
dělá“ je – mírně řečeno – směšné, při 
připravovaném zdražení téměř všeho 
(elektřiny, vody, uhlí, potravin,dopravy 
atd.). Podle jakého výpočtu jste k téhle 
částce dospěl?
Jsem – oproti Vám – částečně gramot-
ný a tak jsem si provedl jednoduchou 
kalkulaci, kolik mi bude stát – záslu-
hou pana ministra Julínka – například 
návštěva u lékaře, včetně nejnutnějích 
léků:
Podle obvodního lékaře musím brát 4 
léky (Enap-10, Indap, Anopyrin a Enel-
bin)
-návštěva lékaře…30 Kč
-4 položky na receptu…120 Kč
-za léky…100 Kč
celkem…250 Kč/měs.
A to ještě musím jednou za čtvrt roku 
navštívit urologa v Sušici – tedy další 
vydání za návštěvu, recept a lék.
Kolik mně tedy z této částky zbyde na 
to ostatní zdražení? Pane ministře, jste 
normální? Kde je Vaše svědomí a odpo-
vědnost?
Dvojnásobná částka by snad byla reál-
ná a přijatelná!
Ušetřit státní kasu se přeci dá jinde! 
Nemusíte nakupovat takové množství 
obrněných transportérů (stejně jsou 
nám na nic) a jiných podobných zby-
tečností!!!

S pozdravem
Vl. Rada

Kašperské Hory 
3. 9. 2007
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Na rozloučenou
s Během kolem hradu Kašperku 
a Během Kašperskými Horami

Před čtvrt stoletím, v sobotu 10. září 1983, 
startovní výstřel poprvé poslal na těžkou, 
10 km dlouhou trať kolem Kašperku 34 
běžců. Moji myšlenku konat tento závod, 
zrealizoval tehdejší Vodácko-turistický 
oddíl TJ Kašperské Hory. Prvním vítězem 
se stal Jaroslav Uher z TJ Sušice a nejstar-
ším účastníkem byl Josef Koler (narozen 
r. 1913) z Prahy. Závodu se zúčastnil a byl 
mu věřný až do své smrti i tehdejší pro-
pagátor běhu pro zdraví Ing. Adolf Donát 
ze Sušice. 
Závod se 
vydařil, a 
tak bylo roz-
hodnuto jej 
konat pravi-
delně, vždy 
první zářijo-
vou sobotu. 
A jak vidno, 
uteklo to 
jako voda. 
Deset let se 
běhalo po 
trati ze škol-
ního hřiště 
na Cikán-
ku, Kavrlík, 
K a š p e r k , 
přes Habeš 
kolem hra-
du ke křížku, 
pak na Tuškov a do cíle na školní hřiště. 
Od roku 1985 se na startu objevovaly i 
odvážné ženy a přibývalo jich.
Po 10 letech se trať změnila, neb lesní 
a polní cesty zarůstaly a s úpravou bylo 
vždy mnoho práce. Trať vedla ze hřiště na 
Tuškov, Opolenec, pod Kašperk ke křížku 
a od hájenky stoupáním na hřiště. Ženy 
vynechávaly Opolenec. Traťový rekord 
vytvořil v roce 1998 Roman Skalský z 
Mar. Lázní časem 32:45 min.
Po dalších 10 letech  jsme závod přenes-
li na tří kilometrový okruh do ulic města 
pro zatraktivnění divákům. Muži běží tři a 
ženy dva okruhy. Rekord na této trati drží 
z roku 2003 Ukrajinec Viktor Petroňuk 
časem 27:41 min.
Počet startujících se měnil každým rokem. 
Nejvyšší účast, jak dosvědčuje vedená 
kronika, byla v roce 1989 – 75 závodníků. 

Nejmenší v roce 2006 – 20 startujících. 
Celkem stálo na startu za to čtvrtstole-
tí více jak 1050 závodníků. V současné 
době zájem o běh hlavně u mladších 
upadá, atraktivní se stává cyklistika. 
Účastníci našeho závodu byli vždy spo-
kojeni s tratí, organizací, občerstvením 
a cenami, které jinde nemělo obdoby. 
Později je potěšila i tradiční tombola pro 
všechny účastníky i organizátory. Vládl 
vždy přátelský, sportovní duch, „spotře-

bovaly“ se tři putovní poháry z Annínské 
a Jirmanovy dílny. Není snad podniku a 
podnikatele z K. Hor, který by za těch 25 
let závodu nepomohl cenou, fin. částkou 
či jinak. Proto Vy všichni, které nelze ani 
vyjmenovat, přijměte alespoň tímto můj 
velký dík za pochopení a mnozí i za vytr-
valost pro dobrou věc. Přispěli i podnika-
telé ze Sušicka. Bez Vaší podpory by to 
asi nešlo.
I mnozí závodníci byli věrni našemu 
závodu a vítězství si i zopakovali. Vladi-
mír Vašek z VTJ Vimperk zvítězil třikrát 
– 1991,92,93 a v novém století 3x zvítězil 
Radomír Soukup. Dvojnásobnými vítězi 
se stali Karel Dufek z TJ Hluboká, Miro-
slav Kobes z VTJ Vimperk a Robert März z 
TJ Kdyně. Z našeho města bohužel žádný 
absolutní vítěz nevzešel.
V prvních ročnících byla i velká účast 

místních běžců, ale bohužel jich ubývalo. 
Mezi nejvěrnější, krom mne, který nejen 
organizoval, ale i běhal, patří Martin 
Šimurda a František Kortus. Od roku 1990 
se závodu zúčastňují i běžci z Bavorska a 
rovněž jim se u nás líbí.
Jako první v okrese jsme hodnotili běžce 
v kategoriích po deseti letech a náš závod 
byl součástí soutěže O nejlepšího běžce 
okresu Klatovy. Patřil mezi nejlepší.
V organizačním týmu se za těch 25 let 

vystřídalo 
m n o h o 
n a š i c h 
obětavých 
o b č a n ů . 
Nelze je 
v š e c h n y 
vyjmeno-
vat, ale 
všem patří 
můj srdeč-
ný dík. 
Z v l á š t ě 
pak ženám 
z Červené-
ho kříže, 
které kaž-
dý rok 
o c h o t n ě 
zajišťovaly 
b e z p e č í 
s t a r t u j í -

cích a bohužel taky již stárnou. Život se 
nedá zastavit a bohužel, nikdo z mladších 
místních sportovců se zatím nenašel, aby 
se ujal organizace dalších ročníků tohoto 
závodu.
A tak letos naposledy tradiční startér 
pan Václa Voruda poslal na trať k der-
niéře poslední závodníky, kterým patří 
také můj dík, že se přišli rozloučit s tímto 
během i s jeho pořadateli. Já však pevně 
věřím, že za nějaký ten rok se snad najde 
opět dobrá duše kašperskohorská, kte-
rá vezme na sebe to těžké břímě a opět 
obnoví běžecký závod alespoň jenom na 
těch 25 let. Přeji jí hodně štěstí a odvahy. 
Rád bych se toho ještě dožil.
Zdraví přeje a všem svým pomocníkům z 
KČT i mimo něj, děkuje Emil Kintzl.

výsledky běhu na další straně

trojnásobný vítěz R. Soukup a ostatní 
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Pořadí Jméno rok naroz. poř.v kategorii čas zráta

14 František Švajka 1967 2 4 h 56 m 53 s 0,07,40

31 Richard Nový 1968 23 5,13,06 0,23,52

4O Václav Vintr 1961 10 5,17,47 0,28,34

191 Radek Vrhel 1966 45 6,08,22 1,19,09

454 Lubomír Jánošík 1959 106 7,19,33 2,30,19

Mimo úspěchů domacích závodníků 
(Paták, Šimurda, Chlada) chceme upo-
zornit na výkon mladičké závodnice 
Carmen Beshirové, která ve svých 13 
letech zaběhla traťový rekord.
Zahraniční účastník Heinz Burkhart 
poděkoval za dlouholetou organi-
zaci závodů a obnovení přátelských 
přeshraničních vztahů panu Emilu 
Kintzlovi a věnoval mu upomínkovou 

plaketu. Závodníci obdrželi hodnotné 
ceny. Finanční prémie pro absolut-
ní vítěze věnoval Jiří Stárek z Prahy, 
bývalý žák a sportovec zdejší školy. 
Počasí závodu přálo a také všechny 
potěšila tombola. Účastníci a organi-
zátoři závodu byli spokojeni a dou-
fají, že závod snad bude v budoucnu 
obnoven.

MUŽI 18 let   
pořadí jméno   klub čas
   1. Paták Jan  TJ K. Hory 29:43
   2. Chlada Martin  TJ K. Hory 33:51
   3. Kopačka Martin                  SKP Sušice 35:05

Běh Kašperskými Horami 
Výsledky

ŽENY   
pořadí jméno                                     klub čas
    1. Beshirová Carmen LOKO Beroun 21:40
    2. Fronková Vendula AWT Duchek Team            22:16
    3. Polcová Monika                  SKI klub Šumava 25:12

MUŽI 30 let   
pořadí jméno                              klub                                               čas
    1. Soukup Radomír                 VS Kladno 29:00
    2. Brabec Antonín                 SKP Č. Budějovice 29:05
    3. Šimurda Martin                 TJ K. Hory 29:47

MUŽI 40 let   
pořadí jméno                                      klub čas
    1. Beshir Ervín                   LOKO Beroun 30:08
    2. Škarda Milan                   MC Srbice 32:23
    3. Kukaň František                   GAMA Ž. Ruda 33:44

MUŽI 50 let   
pořadí jméno                            klub čas
    1. Tík František          JD Vodňany 31:20
    2. Přibík Jiří          PSK Klatovy 34:14
    3. Uher Jaroslav          TJ Sušice 34:22

MUŽI 60 let   
pořadí jméno                             klub čas
1. Kučera Otakar           Přeštice 36:06
2. Janový Petr           AC Plzeň 37:37
3. Šůcha Václav           SV Stříbro 39:04

Výsledky cyklistického maratonu

AUTHOR KRÁL ŠUMAVY 2007
konaného v sobotu 8.září 2007
Trasa 158 km
výtah účastníků z Kašperských Hor

celkem 759 závodníků

 pan Kintzl obdržel pamětní plaketu

poslední start
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FOTBAL

Rozpis podzim 2007 - minižáci OP odjezd

Ne 2.9. Sušice „A“ K.Hory 11:00 10:00

Ne 9.9. K.Hory Železná Ruda 10:00  

So 15.9. Dlouhá Ves K.Hory 14:00 13:15

Ne 23.9. Sušice „B“ K.Hory 10:00 9:00

Ne 30.9. Nezamyslice K.Hory 10:00 8:45

Ne 7.10. K.Hory Sušice „A“ 10:00  

So 13.10. Železná Ruda K.Hory 10:00 8:30

Ne 21.10. K.Hory Dlouhá Ves 10:00  

Ne 28.10. K.Hory Nezamyslice 10:00  

Ne 4.11. K.Hory Sušice „B“ 10:00  

Rozpis podzim 2007 - žáci krajská soutěž odjezd

So 25.8. K.Hory Hrádek 14:30  

St 29.8. K.Hory Klatovy 14:30  

So 1.9. Staňkov K.Hory 10:00 7:00

So 8.9. K.Hory Sušice 14:30  

So 15/9 Horažďovice K.Hory 10:00 8:30

So 22.9. K.Hory Štěnovice 14:00  

So 29/9 Hostouň K.Hory 13:30 10:30

So 6.10. K.Hory Luby 13:30  

Ne 14/10 Holýšov K.Hory 14:00 11:00

So 20.10. K.Hory Blovice 13:00

So 27.10. Chotěšov K.Hory 10:00 7:00

So 3.11. K.Hory Svéradice 11:30

Ne 11.11. Mrákov K.Hory 11:30 9:00

Rozpis podzim 2007 - muži IV. Třída

So 18.8. K.Hory Pačejov „B“ 17:00

So 25.8. K.Hory Milčice 17:00

Ne 2.9. Rabí K.Hory 16:00

So 8.9. K.Hory Hartmanice 17:00

Ne 16.9. Svéradice K.Hory 10:30

So 22.9. K.Hory Nezamylice 16:30

So 29.9. Velký Bor K.Hory 16:30

Ne 14/10 Chanovice K.Hory 14:00

So 20.10. K.Hory Soběšice 15:30

Ne 28.10. Žichovice „B“ K.Hory 14:30

Výsledky 
turnaje „Staré 

gardy“ 
v malé kopané 

ze 4. 8. 2007

ČKYNĚ HOLÝŠOV NORNÍCI SG K.H. body skóre

ČKYNĚ 1:1 3:2 0:0 5 4:3

HOLÝŠOV 1:1 1:1 1:2 2 3:4

NORNÍCI 2:3 1:1 0:2 1 3:6

SG K.H. 0:0 2:1 2:0 7 4:1

Rozpis  zápasů 
TJ Kašperské Hory na podzim 2007

fo
to

 R
ad

ek
 Vr

he
l
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