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Hospodaření města v roce 2008
Hospodaření s finančními prostředky v rozpočtu
města v uplynulém roce vycházelo z mimořádně
vysokých příjmů ze zpracované větrné kalamity
v městských lesích z r. 2007. Na běžných účtech
města k 1. lednu 2008 ležela nebývale vysoká
hotovost ( více než 33,5 mil. Kč), která v průběhu
roku jen na úrocích přinesla do městské kasy přes
1 milion korun. S vědomím, že prioritní velkou
investiční akcí je připravovaná rekonstrukce
náměstí, neplánovali jsme na rok 2008 žádnou

investici ve velkém finančním objemu. Peníze na
opravu náměstí jsme chtěli zašetřit na běžném
účtu, abychom nemuseli pro tuto akci žádat
banku o úvěr. Průběh stavby musíme nejdříve
financovat ze svého (více než 32 mil. Kč, kromě
příspěvku Plzeňského kraje 12 mil.) a až po
vyhodnocení splnění podmínek, předepsaných
regionálním operačním programem, nám bude
přislíbená dotace (jen cca 11,9 mil.) následně
proplacena.

I přes tato „úsporná“ opatření se zvýšila hodnota městského majetku minimálně o:

3,6 mil. oprava lesní cesty Danielka
2,3 mil. vylepšení provozu městské pily (150 tis. rekonstrukce sociálek, oprava povrchu skladu řeziva 900 tis., stavební úpravy
pro instalaci rozmítací pily 1260 tis.)
2,3 mil. opravy bytového fondu (1950 tis. výměna oken v bytovkách Besední, 350 tis. dokončení zateplení a dalších 		
stavebních úprav hájenky na Filipově Huti)
585 tis. vybudování a vybavení dětského hřiště ve Smetanově ulici
880 tis. opravy a údržba hradu Kašperk (z toho 500 tis. dotace)
350 tis. oprava návesní kaple na Červené ( z toho 300 tis. dotace)
610 tis. doplatek při dokončení opravy mostu na Červené – pokračování akce z r. 2007
250 tis. oprava dvora za č.p. 95 v Dlouhé ulici (sídlo Městských lesů a Statku)
1,6 mil. rekonstrukce vodovodu a kanalizace a nový povrch v ulici Bohdana Týbla
141 tis. dokončení opravy fasády radnice
700 tis. nakoupené pozemky pro zemědělské hospodaření a cesty k zajištění přístupů k nemovitostem

Z dalších výdajů rozpočtu je třeba zmínit:

760 tis. projekty (170 tis. sýpka, 320 tis. spolkový dům, 270 tis. nový územní plán města)
113 tis. příspěvek na opravu fasády fary z celkového nákladu 570 tis. (400 tis. dotace, 57 tis. církev)
133 tis. majetkový podíl (116 tis.) a podíl na nákladech založení s.r.o. Zdravotnické služby Šumava (17 tis.) – obnovení 		
pediatrické péče v místě
643 tis. akontace a první splátka na nový autobus Mercedes (bílý)
537 tis. splátky leasingu za JCB - bagr pořízený v roce 2007
3,77 mil. splátky úvěrů z minulých let
Tolik výčet větších finančních položek kromě běžných výdajů potřebných k zajištění chodu města.
Celkově hospodaření města v roce 2008 skončilo přebytkem 4,8 mil. korun a na běžných účtech k 31. 12. 2008 bylo
uloženo 38 285 tis. Kč. Přebytek rozpočtu byl především důsledkem neprovedení 2 stavebních akcí (oprava Dlouhé
ulice včetně chodníků a dostavba kanalizace v Červené). Obě stavby jsou zahrnuty v rozpočtu města na letošní rok,
který zastupitelstvo bude schvalovat na veřejném zasedání 26. února. Informace o náplni tohoto rozpočtu přinese
příští číslo Zpravodaje.
Alena Balounová
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Oznámení finančního odboru

Dne 31. března končí lhůta pro
zaplacení 1. splátky poplatku "za svoz
a likvidaci odpadu" (OZV č. 2/2005).
Poplatek platí všechny
osoby s trvalým pobytem
v obci a majitelé staveb
k individuální rekreaci.
Poplatek je stanoven na
500,- Kč za osobu na rok,
u
rekreačních
objektů

za objekt na rok. Osoby s trvalým
bydlištěm mohou platit poplatek
ve dvou stejných splátkách, a to do
31.3. první splátku a do 30.9.
druhou splátku.
Poplatek je možné hradit
i jednorázově v termínu 1.
splátky. Majitelé rekreačních
objektů jsou povinni uhradit
celou částku v termínu do

Rozšíření služeb Czech POINT

31.3. běžného roku. Nezaplacení
poplatku ve stanovené lhůtě může
vést ke zvýšení dlužné částky až na
její trojnásobek.
31. březen je také mezním termínem
pro zaplacení poplatku ze
psů. Roční výše poplatku
je stanovena na 200,- Kč
za každého psa staršího
3 měsíců.
Alena Kolářová

Vá ž e n í č t e n á ř i ,

v roce 2008 jsem Vás informovala, že
Městský úřad Kašperské Hory je zapojen
do projektu Czech POINT (Český
podací ověřovací informační národní
terminál). Někteří z Vás už si přišli pro
výpis z obchodního rejstříku, výpis
ze živnostenského rejstříku, výpis
z rejstříku trestů nebo pro výpis
z katastru nemovitostí. Nejčastěji
vyhotovujeme výpis z rejstříku trestů.
V minulosti jste na tento doklad čekali
několik dnů nebo týdnů, u nás stejný
doklad dostanete za pár minut.

Od 1. 1. 2009 se služby Czech POINTu
rozšířily, a to o:
- registr účastníků provozu modulu
autovraků ISOH (Informační systém
odpadového
hospodářství),
který
využijí ti z Vás, kteří se zabýváte likvidací
autovraků,
- výpis z bodového hodnocení osoby
- z centrálního registru řidičů se můžete
dozvědět o kolik bodů jste již při řízení
motorového vozidla přišli. Pro ověření je
potřeba zadat číslo občanského průkazu
a číslo řidičského průkazu, toto uvádím

pro případ, že byste se rozhodli žádat
o tuto informaci.
- seznam kvalifikovaných dodavatelů
- z informačního systému o veřejných
zakázkách.
Uvedené výpisy Vám vyhotoví B.
Bernardová, nebo D. Stíbalová. Poplatek
činí na základě zákona č. 269/2007
Sb. 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč
za každou další i započatou stránku.
V případě výpisů z rejstříku trestů je to
50,- Kč.
Bohuslava Bernardová

Za několik málo měsíců skončí
volební
období
Evropského
parlamentu i mandát Evropské
komise. Ve dnech 4. – 7. června 2009
budou proto ve všech 27 členských
státech EU uspořádány volby,
v nichž občané zvolí své zástupce
do Evropského parlamentu na
následujících pět let. Rozhodnutím
prezidenta republiky č. 46/2009 ze
dne 10. února 2009 byly vyhlášeny
volby do Evropského parlamentu
pro Českou republiku a stanoveny

dny
jejich
konání
na
pátek 5. června
a sobotu 6.
června 2009.
V Kašperských
Horách
bude
jeden volební
okrsek s jednou
volební místností v zasedací síni
v budově kašperskohorské radnice.
V první den voleb bude začínat
hlasování ve 14.00 hodin a končit

ve 22.00 hodin. Druhý den voleb
bude začínat hlasování v 8.00 hodin
a končit ve 14.00 hodin. Hlasovací
lístky budou včas distribuovány
voličům. Do volební místnosti
k provedení hlasování je nutné vzít
s sebou platný průkaz totožnosti.
V těchto volbách bude možné
volit i mimo místo trvalého pobytu
na tzv. Voličský průkaz v jiném
volebním okrsku.
Přeji Vám správnou volbu.
Tajemník

výsledky učení, protože s těmi příliš spokojeni nejsme. Za úspěšné považuji i dva
projekty, do nichž se zapojili sami žáci. O
Babici Žloutenici jste už možná v tomto
Zpravodaji četli. Druhý projekt si kladl za
cíl připomenout výročí K. Čapka. Starší
žáci předčítali mladším ukázky z tvorby
obou bratří, úspěch sklidila i zdramatizovaná pohádka z knihy O pejskovi a
kočičce.
Ve ŠD se letos děti vrací do minulosti
našeho státu v projektu A to je ta země.
Žáci ze 4. a 5. třídy se měli možnosti seznámit se s činností našeho Městského
statku při besedě s M. Jelínkovou. Ještě
jednou jí moc děkuji. Rovněž si pochva-

lujeme pěkné pořady v IS NP Šumava.
Nyní se už zamýšlíme nad dalšími aktivitami, jimiž bychom děti odvedli od
obyčejného chytání lelků nebo honění
bycha. V letošním školním roce chceme
zvýšit účast našich žáků ve vědomostních soutěžích. Již máme za sebou soutěž v Aj, ČJ a recitaci. Březen bude patřit
matematice.
O tom, co nás trápí, bych mohla napsat
další článek, ale to snad až někdy jindy.
Třeba do té doby nebudu mít o čem psát,
žáci se budou rádi učit, budou slušní a
milí. A možná se dočkáme i opraveného
hřiště. Tak tedy zase někdy příště.
Věra Korcová

Volby do Evropského parlamentu 2009

Ze školy

Ze školních měsíců mám únor nejraději.
Je za námi klasifikace, zápis a bohužel
i jarní prázdniny. Deváťáci letos poprvé
posílají přihlášku na 3 školy či učiliště.
Řada z nich se nebude muset stresovat
ani s přijímačkami. Jak obstojí na vybraných školách záleží samozřejmě také na
jejich píli, svědomitosti, chuti do učení a
samostatnosti. Možná by se leccos dalo
dohnat ještě do konce školního roku?!
Na konci února také hodnotíme, co se
nám v I. pololetí podařilo. Mám za to, že
většina žáků přivítala různé sportovní
aktivity jako např. bruslení, plavání nebo
Den na sněhu. Záměrně nechci hodnotit
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Bilancování v polovině volebního období

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že uplynula
polovina volebního období našich
zastupitelů, zajímalo mě, jak si stojí
mnou volení zastupitelé.

Dovolila jsem si proto připravit
velmi jednoduchý přehled docházky
jednotlivých zastupitelů na jednání MZ.
Myslím, že účast na těchto jednáních
by měla být pro všechny prioritou,
Přehled docházky zastupitelů na MZ

neboť právě zde se rozhoduje o všem
podstatném. Za sledované období se
konalo 16 jednání MZ.
Kdo v tomto bilancování obstál a kdo ne,
to už si vyhodnoťte každý sám.
Hana Naušová

Naše náměstí

inzerce

Vážení spoluobčané!
Snad všichni jste již zaslechli, že se
bude provádět rekonstrukce náměstí.
Že to naše náměstí potřebuje, o tom
není pochyb. Celý záměr i vlastní
projekt se připravoval několik let a rodil
se těžko. Jen dát dohromady finanční
prostředky byl nekonečný příběh, který
ovšem ještě neskončil. Navíc budeme
muset financovat ještě archeologický
průzkum, technický dozor investora,
koordinátora bezpečnosti práce a ještě
nevíme, co nás bude čekat v průběhu
stavby, a to všechno jde nad rozpočet
stavby. Samotná rekontrukce vyjde na
částku přesahující 45 mil. Kč. Dotace
bude necelých 12 mil. Kč, Plzeňský
kraj přes Správu a údržbu silnic přispěje
též 12 mil. Kč a zbytek je bohužel na
našem městě. Že na rekonstrukci máme,
je zásluhou uvážlivého hospodaření

města, kdy hlavním zdrojem jsou
prostředky získané z hospodaření
s lesním i ostatním majetkem. Pokud se
nenaplní původní představy archeologů
(náklady archeologického výzkumu
jsou odhadovány na 15 – 50 mil. Kč),
nebudeme
se
muset
zadlužovat (žádat v bance
o úvěr), a to je velké plus.
Celá
rekonstrukce
je
rozvržena do dvou etap s tím,
že předpokládané dokončení
bude ke konci roku 2010.
Budou to necelé dva roky, kdy
my všichni budeme muset strpět
naše náměstí jako staveniště. Přinese
to některá omezení, nebudeme chodit
či jezdit kudy jsme byli po léta zvyklí,
občas se bude prášit, jindy zas bude
všude bláto (ale na to jsme vlastně
všichni, za ty roky, co tu žijeme, zvyklí).

Určitě bude zvýšený pohyb nákladních
aut a tím pádem i zvýšený hluk. Bohužel
si nezajdeme na předzahrádku na jedno
orosené. Zkrátka, některé služby budou
omezené či zrušené.
Proto mám k vám, všem spoluobčanům,
jednu velkou prosbu: Vydržte! Nezlobte
se! Pomozte! Když se vám
nebude něco líbit, nebo
budete mít nějaký
nápad, jak nesnáze
stavby překonat,
nebojte se o něj
podělit s jakýmkoliv
pracovníkem
či
zastupitelem města. Jsme dnes na prahu
akce, kterou nejspíš oceníme až v příštích
letech. Já osobně se již velice těším na
zrekonstruované náměstí a vám všem,
spoluobčanům, děkuji za pochopení.
Miroslav Mäntl
místostarosta

Máte někde na půdě nebo ve sklepě nepoužívaný
starý proutěný kočárek, žebřiňáček, příp. jiné pojízdné
vozítko a chcete ho darovat pro využití při kulturních a
zábavních akcích místního významu? Nebo jste našli
nějaké staré uniformy? Pokud ano, navštivte, prosím,
kancelář Městského kulturního a informačního střediska
a zanechte zde pro nás vzkaz i kontakt. Děkujeme.
Masopustní průvod

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Opolenec patřil hradu Kašperku
Kašperskému podhradí náležela od dávných časů
vesnička Opolenec (německy Oppelitz), položená
na jižním svahu kopce Borovina v nadmořské výšce
kolem 650 metrů, tři kilometry severozápadně od
Kašperských Hor. První zpráva o ní je z roku 1436, kdy
byla v držení města Sušice. Později, až do roku 1584,
tvořila součást panství královského hradu Kašperka.
Při rozprodeji tohoto rozsáhlého majetku se osada
spolu s dalšími vesnicemi v okolí dostala do majetku
královského
horního
města Kašperských Hor.
Selská rebelie
Berní rula z roku 1654, tedy
z doby nedlouho po skončení
vyčerpávající třicetileté války,
zde zaznamenala sedm
samostatně hospodařících
sedláků
a
chalupníků.
V letech 1678 – 1679 se
místní
sedláci
zapojili
do
rebelie
poddaných
kašperskohorského panství,
kteří
protestovali
vůči
zvyšování roboty. Vůdcem
odporu se stal chudý
kašperskohorský měšťan Mikuláš Stier.
Proti poddaným zakročila vrchnost
– v tomto případě městská rada
Kašperských Hor - a dala některé selské
předáky uvěznit. Konečné urovnání
přineslo sedlákům jen nepatrné
ústupky.
V roce 1770 bylo v Opolenci třináct
očíslovaných domů, vedle sedláků
a chalupníků tu bydleli hostinský,
obecní pastýř a hajný. V souvislosti
s pěstováním a zpracováním lnu si zde
už tenkrát obyvatelé postavili pazdernu.
Příležitost k výdělku dávalo také
plavení dřeva ze schwarzenberských
a kašperskohorských lesů po blízké
Otavě. K velkým změnám v životě
místních obyvatel došlo po zrušení
roboty. Vedle sedláků zde v 19. století
žili také řemeslníci, zedníci, tesaři, ale
i dělníci, kteří za prací docházeli do
okolních podniků – do sklárny v Anníně,
lepenkárny a papírny v Radešově nebo
do Fürthovy sirkárny v Kašperských
Horách.
Nedostatek
pracovních
příležitostí už v době kolem roku 1900
vedl i v Opolenci k vystěhovalectví do
Ameriky.
Mléko přineslo zisk
Opolenečtí sedláci bývali hlavními
dodavateli mléka pro mlékárnu
v Kašperských Horách. Smluvně se
k tomu zavázali v roce 1934. Museli

Autor slovníku místních jmen v Čechách Antonín Profous
odvozuje název obce od přídavného jména „opolený“ –
ohořelý (dvůr). Uvádí i výklad, podle něhož by se mohlo jednat
o utvořeninu od jména „opel“ nebo „Apel“, což je prý krátká
forma jména Albrecht. Počátky osady se dávají do souvislosti
s místní těžbou zlata a horským zemědělstvím. Podél
Opoleneckého potoka, který protéká údolím pod osadou
a ústí u Radešova do Otavy, se místy dochovaly kopečky štěrku
a písku, zvané sejpy, které zde zbyly po středověkém rýžování
zlata.

vysokoškolským profesorem,
žila v Mnichově. Své literární
práce a vlastivědné studie
publikovala
především
v krajanském měsíčníku
Hoam. Roku 1979 vydala
rozsáhlý
vlastivědný
sborník Im Lande der
künischen
Freibauern
(V zemi Králováků). U nás
je poměrně dobře známá
její
kniha
historických
fotografií Land und Leute
in mittleren Böhmerwald
Vesnička Opolenec leží 3 km severozápadně od Kašperských Horin alten Fotos. V dalších
regionálních publikacích se
denně vstávat už v pět hodin, neboť
mléko muselo být už o sedmé v obchodě. Franková věnovala pomístním názvům,
Když jim časem prodej mléka přinesl poválečnému odsunu i dějinám
zisk, nevozili mléko do města jako školství. V próze Hutbubensommer
dosud koňským povozem, ale vlastním (Pasáčkovo léto) zpracovala vzpomínky
na své šumavské dětství. Za obětavou
nákladním autem značky Šteyer.
Nejen pro bezpečí majetku ale i pro činnost pro šumavskou vlastivědu i pro
společenský život Opolence mělo velký sbližování Šumavanů po obou stranách
význam založení spolku hasičů v roce hranic získala řadu ocenění včetně
1925. Místní hasiči si opatřili ruční čestného občanství Kašperských Hor
tlakovou stříkačku, hadice, žebříky a v roce 1995 z rozhodnutí prezidenta
a uniformy. Ve svátečních vycházkových Romana Herzoga dokonce Spolkový
uniformách se pak účastnili různých kříž za zásluhy. S mimořádným ohlasem
světských i církevních slavností v okolí. a pozorností byl v poslední době přijat
Staří pamětníci vzpomínali i na to, jak se její sborník s názvem Als wir aus dem
v místním hostinci hrávalo ochotnické Böhmerwald vertrieben wurden. Autorka
divadlo. Ve třicátých letech žilo zde soustředila řadu autentických
v Opolenci téměř 180 lidí v 28 obytných dokumentů, svědectví a vzpomínek
domech, 18 domů tvořilo vlastní vesnici, na události tzv. odsunu, který tragicky
další stavení byly samoty. Místní děti zasáhl i její rodnou obec.
navštěvovaly obecnou školu v blízkém
Opolenec neztratil kouzlo
Tuškově.
Poválečné pokusy obnovit v Opolenci
život a zemědělské hospodaření
Zasloužilá krajanka
Opolenec je rodištěm regionální s novými osídlenci, většinou rumunskými
badatelky, historičky a spisovatelky Slováky, ztroskotaly, když se i zde začala
Marie Theresie Frank, rozené Illner (1930 prosazovat kolektivizace a posléze byla
– 2006). V osadě prožila své dětství půda zestátněna.
a mládí. Navštěvovala učitelský ústav V průběhu druhé poloviny 20. století
v Prachaticích, po válce a následném se Opolenec proměnil na sídlo se zcela
odsunu dokončila své pedagogické převažující rekreační funkcí. Přes některé
vzdělání v německém Neu-Ulmu. Mnoho tvrdší úpravy pro rekreační využití nebyla
let působila jako učitelka, s manželem, zástavba návsi zásadním způsobem

Pokračování na straně 5
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Opolenec patřil hradu Kašperku
Pokračování ze strany 4

inzerce

hmotově narušena. Opolenec patří mezi
typická drobná sídla Pošumaví. Z jeho
izolované polohy ho nevymanila ani
moderní doba, která sem nepřivedla
ani asfaltovou komunikaci. Vesnice má
svažitou, přibližně obdélníkovou náves.
Dochovalo se tu několik příkladů krajové
lidové architektury, roubené i zděné.
Nejhodnotnější jsou domy č.p. 7 a č.e. 97
s polovalbovými střechami a bedněnými
štíty. Zastoupeno je tu i několik mladších
zděných domů z 2.poloviny 19.století
a první třetiny 20.století. Prostředí
návsi doplňuje malebná kaplička sv.
Archanděla Michaela s trojbokým
závěrem a výrazně tvarovanou zvoničkou
v hřebeni střechy. Další kaplička je
daleko skromnějších rozměrů a stojí
u cesty z Tuškova na dolním okraji osady.
Poměrně příznivý vzhled sídla umocňují
výhledy jižním směrem ke Kašperským
Horám a na horská pásma Šumavy.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

Koupím louku, pastvinu,
pole.
Tel. 723 345 281
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Radostná zpráva pro milovníky lyžařské běžecké stopy
V sobotu 14. února 2009 bylo splněno
přání průvodce NP Šumava Františka
Kortuse. Po dohodě s vedením rekreační
chaty Kačerov došlo k mechanické
úpravě stopy pro běžce a turisty mezi
rekreační chatou Kačerov, bývalým
Mílovem a osadou Studenec. V osadě
Studenec navazuje upravená stopa
na trasu Nicov, Studenec k Paulusům
a dále na Churáňov. Jistě, je to jen dílčí
úspěch. Zimní běžecká a turistická trasa
z Kašperských Hor na Kačerov dosud
nebyla vytyčena, neboť složitý terén
– jižní strana Liščího a Suchého vrchu
– nedovoluje stopy mechanicky
upravovat. Takže na Kačerov se
"dostaň jak umíš" a dále již
tě čeká slušné svezení na
upravené trati.
Při této příležitosti bych
se zde rád zmínil i o dalších dvou,
mnou navrhovaných, okruzích v okolí
Kašperských Hor.
První
nově
navrhovaný
okruh
v prostoru Šibeničního vrchu, Vinic
a kostela sv. Mikuláše je v současné
době projednáván s uživateli pozemků
a majiteli myslivecké honitby. Pokud
by došlo k vzájemné dohodě uživatelů
i majitelů s navrhovatelem Františkem
Kortusem a Radou města Kašperské

Hory, jistě by zprovoznění této trasy
bylo obohacením nejen pro návštěvníky
našeho města, ale i o pro milovníky
běžecké stopy z Kašperských Hor.
Druhý zamýšlený zimní běžecký
a turistický okruh je navržen z parkoviště
Prádlo okolo Liščího vrchu, přes
komunikaci u křížku nad Prádlem k bývalé
pohodnici zpět na parkoviště. Zájemci
o větší okruh by mohli pokračovat od
pohodnice po hranici přírodní rezervace
Nebe k vimperské komunikaci
a zde se rozhodnout buď pro
návrat na parkoviště nebo
do Kašperských Hor, případně
by mohla být ještě varianta od
vimperské komunikace dále směrem
přes Nebe na Ždánov.
Věřím, že všichni dotčení dají kladné
stanovisko k navrženým trasám,
abychom od zimního období 2009 2010 mohli tyto běžecké a turisticky
zajímavé trasy v okolí Kašperských Hor
užívat. Nově navrhované trasy jsou
vhodné i pro začátečníky turisty nejen
pro svoji nižší náročnost, ale také proto,
že se jedná o půldenní výlety s pěknými
rozhledy do šumavské přírody. Některá
místa poskytují i zajímavé pohledy na
naše město.
František Kortus

A CO NA TO BABICE ŽLOUTENICE
Tuto otázku jsme si se svými učiteli
položily, když jsme se dozvěděly
o možnosti pokusit se ve spolupráci se
SZdrŠ v Klatovech o prevenci nákazy
žloutenkou. Z každodenních televizních
zpráv bylo jasné, že tato nebezpečná
nemoc ohrožuje každého z nás bez
ohledu na věk a místo bydliště.

Studentky zdravotnické školy napadla
zajímavá myšlenka – zábavnou formou

seznámit školní děti s nebezpečím
a možností ochrany. A tak naše skupinka
deváťaček vyrazila do Klatov. Nemusíme
jeden den do školy a navíc můžeme být
i trochu prospěšné. To není špatné!
S chutí jsme se hned po návratu
pustily do nácviku krátké
pohádky o babici Žloutenici.
Práci jsme měly ulehčenou
tím, že jsme nemusely
pohádku vymýšlet, scénář
nám připravila děvčata ze
střední zdravotnické školy.
Pohádka měla motivovat
hlavně mladší spolužáky
k pečlivému mytí rukou –
to je nejdůležitější ochrana
před žloutenkou – a vůbec
k větší opatrnosti. Také těm
starším jsme mohly předat řadu
důležitých informací. Nezapomněly
jsme ani na ty nejmenší, tedy děti z MŠ,
které patří k těm nejohroženějším. Právě

ony měly z našeho vystoupení největší
radost. I nám se ve školce líbilo nejvíce.
Potěšilo nás, když jsme registrovaly
konkrétní výsledky naší snahy – např. když
jsme viděly děti, jak si v jídelně pečlivě

myjí ruce, než začnou jíst. Doufáme, že
babice Žloutenice byla poražena a že
u nás nezvítězí ani v budoucnu.
Jana Musilová, Lucie Nová, IX.A

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Mediální bitva o budoucnost Šumavy

Žádám o zveřejnění článku, který vyšel v deníku Právo dne 29. ledna 2009. Článek jistě přispěje k lepší informovanosti našich
spoluobčanů o tom, jak Správa NP Šumava - v čele s ředitelem Krejčím a se souhlasem ministra ŽP Bursíka – pustoší, tedy ničí,
dříve tak krásně zelenou Šumavu, nazývanou "Zelenou střechou Evropy" nebo také "Plíce Evropy".
Vladimír Rada
Autor: Tomáš Jirsa, Jiřina Rippelová
O budoucnost Šumavy probíhá
mediální bitva. V jižních Čechách se před
krajskými volbami k experimentu se
vznikem „divočiny“ na Šumavě vyjádřily
všechny politické strany. Vítězná ČSSD,
ODS, KDU-ČSL i KSČM jasně deklarovaly
svůj nesouhlas s usycháním Šumavy
a s ničením hodnot, pro které byl národní
park vyhlášen.
Jediná Strana zelených se beze zbytku
postavila za současnou koncepci
národního parku – a ve volbách zcela
propadla. V obcích na Šumavě získali
zelení ve volbách ještě o procento méně
než na celokrajské úrovni.
Svaz obcí Národního parku Šumava
inicioval petici „Zachraňme Šumavu“, ve
které veřejnost vyzývá vládu a parlament,
aby se usychající Šumavou urychleně
zabývaly. Petici podepsalo již více než
pět tisíc lidí. Tolik názor veřejnosti.
Naopak, vedení parku a úzká skupina
vědců se snaží přesvědčit veřejnost,
že tzv. divočina, bezzásahovost či
ponechání bývalých hospodářských
lesů „přirozenému“ vývoji je pro Šumavu
ta nejlepší a nejmodernější ochrana
přírody.
Součástí této ochrany bylo ponechání
několika set tisíc smrků vyvrácených
po orkánu Kiryll bez povšimnutí

a zpracování, což uprostřed smrkových
monokultur vyvolalo vznik velkoplošné
kůrovcové kalamity. Do divočiny je
navíc zakázán přístup, protože tam žije

Pramenech Vltavy, Černohorský prales,
pralesní zbytky na Trojmezné či lesy
okolo Plešného jezera, vědci nezmiňují.
A když, tak říkají, že staré stromy někdy
musí zemřít, tak proč ne teď.
Vedení parku se klamavou kampaní
snaží vyvinit z obrovských škod, které
svým experimentem na Šumavě páchá.
Navíc se snaží veřejnost přesvědčit,
že stromy, které kůrovec zničil na
ohromující ploše (tisíce hektarů), jsou
jen malé ostrůvky. Lesničtí odborníci
mnohokrát Národní park varovali, že
kůrovcová kalamita se dá zastavit pouze
lesnickým způsobem, tedy pokácením
a odkorněním napadených a již mrtvých
stromů. Po masivní kampani proti kácení
se k tomuto kroku vedení Národního
parku ještě neodhodlalo.
K hubení kůrovce používá vrtulníku
anebo stříká na stromy z vodních děl
vědecký objev, entomopatogenní houbu
Beauveria „hubící“ kůrovce. Šumavské
obce podaly žalobu na ministra Bursíka,
na vedení Národního parku pak soudní
znalec v oboru ochrany lesa ing. Ivo
Vicena, CSc. Soudní pře běží, kůrovec
postupuje ale mnohem rychleji. Přinese
rok 2009 tolik potřebný zásah proti
kůrovcové kalamitě na Šumavě?

tetřev a rozsáhlá území jsou určena
pouze k výzkumu a ochraně „přírodních
procesů“. Kolem turistických cest jsou
napadené stromy káceny později jako
souše, a to i za použití výbušnin.
Vedení národního parku má milióny
korun na svoji propagaci a masívní
kampaní se snaží veřejnost přesvědčit,
že usychání tisíců hektarů lesů je
prováděno na vědeckém základě.
Média jsou zahlcována zprávami o rychlé
obnově horských smrčin, výstupy
z tiskových konferencí a workshopů stále
stejného okruhu vědců, kteří veřejnost
přesvědčují, že usychání Šumavy je ta
správná budoucnost. Že jako oběť tohoto
experimentu uschly staleté lesy na
O autorovi (Autor je senátor za ODS, autorka je senátorka za ČSSD, oba na Šumavě)

Počasí v roce 2008 v Kašperských Horách
Osudová
„osmička“ nijak vážně
nezapůsobila na počasí a přinesla rok
vcelku průměrný. Začátek roku byl opět
teplý a tak sníh, který napadl ještě v roce
2007, brzo roztál. Teplý únor vystřídal
větrný březen s vichřicí Emmou. Léto
bylo
deštivé a poměrně chladné.
Nejvíce bouřek a srážek bylo v červnu.
Naopak září bylo velice teplé a v tomto
trendu pokračoval i celý podzim, kdy
v říjnu bylo celkem 17 slunečných dnů
(nejvíce ze všech měsíců) a z toho bylo
ještě 12 dní s teplotou přes 15°C. Celý
podzim byl velice suchý a za poslední
tři měsíce v roce spadlo pouze 108 mm
srážek. Poslední týden roku byl mrazivý,
asi proto, abychom nezapomněli, co je
vlastně mráz.

Několik údajů:
Maximální teplota			
+28°C		
11.7. a 7.8. 2008
Minimální teplota			
-12°C		
17.2. a 30-31.12.2008
Úhrn srážek				
861 mm
Max. vrstva sněhu			
20 cm
počátek ledna
Počet dní se sněhovou pokrývkou		
55 dní
Počet dní se srážkami			
141 dní
Počet slunečných dnů			
124 dní
Počet dní s bouřkou			
21 dní
A několik zajímavostí:
1.3.
vichřice Emma a silný vítr ještě 11,12,21.3 2008
14.4.
první jarní bouřka
4.6.
za 2 hodiny napršelo 38 mm
7.6.
kroupy a za 1 hodinu 28 mm
6.9.
+ 26°c
13.10.
+ 19°C
22.10.
první poprašek sněhu
Příjemně prožitý rok 2009 Vám přeje Mäntl Miroslav, Kašperské Hory		
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Tříkrálová sbírka 2009
Počátkem ledna 2009 opět vyšli
do ulic koledníci se zapečetěnými
pokladničkami. Dobročinná akce se
v celostátním měřítku konala již po
deváté pod záštitou Charity Česká
Republika.
Tříkrálová sbírka navazuje na starou
lidovou tradici. Již ve středověku se 6.
ledna, v den Zjevení Páně, hrály hry
na motivy biblického příběhu o třech

mudrcích z Východu, kteří
putovali do Betléma, aby se
poklonili Ježíšovi a předali
mu své dary – kadidlo, myrhu
a zlato - symbolizující tři znaky
moci a poslání Ježíše Krista.
O několik století později
obcházely
chudé
děti,
převlečené za krále, dům
za
domem,
u
každých
dveří
zazpívaly
a posvěcenou křídou
napsaly tak dobře
známé K + M + B
+ rok. Mohlo by se
zdát, že se jednalo
o iniciály křestních
jmen králů – Kašpar,
Melichar a Baltazar, ovšem
ve skutečnosti šlo o zkratku
latinského
Christus
mansionem benedicat, volně
přeloženo: Kriste, žehnej
tomuto domu. Za to zpravidla

dostaly
něco
k jídlu, někde
i menší finanční
obnos.
Dnes se setkáte
s
koledníky
m a l ý m i
i velkými po
celé republice,
poznáte
je
podle kasičky se
znakem Charity.
I my jsme letos
vyšli do ulic
a navštívili zase
o něco více
domácností.. Za
koledníky chci
vyjádřit svůj dík všem, kteří nás srdečně
vítali, zvali na něco pro zahřátí, darovali
svůj dar, otevřeli své srdce dobré věci.
Mohli jsme pozorovat jak rok od roku
jsou lidé vstřícnější k této akci a váží si
příchodu těch, kteří nesou požehnání
Pokračování na straně 12

Pomník padlých z 1. světové války
Podobně jako v jiných městech a vesnicích
chtěli i obyvatelé Kašperských Hor zřídit
památník padlým v první světové válce.
Jak se dovídáme ze zápisů městské
kroniky, začátkem roku 1925 se na
veřejných schůzích občanů projednávaly
dva návrhy: buď vystavět pomník

značným ohlasem, a tak se sešlo brzy na
šest tisíc korun tehdejší měny. Postupně
přibývaly další prostředky, a tak obec
neváhala poskytnout pro pomník svůj
pozemek před budovou tehdejší reálky.
Podle návrhu projektanta pomníku
inženýra Seicheho z Teplic měl hlavní

Pomník padlých v 1. svět. válce v Kašperských Horách, dobová pohlednice z doby před 1930, Muzeum Šumavy

v malém parku před budovou německé
reálky nebo umístit pamětní desky
v předsíni městského kostela v prostoru
pod věží při hlavním vchodu. Náklady se
měly krýt ze sbírek mezi obyvateli, z darů
spolků a z příspěvku obce. Myšlenka
zřízení pomníku padlých se setkala se

hmotu památníku tvořit velký, tzv.
„bludný“ kámen z hory Žďánova,
nalezený na žďánovské horské louce
sedláka Tutschku. Sedlák pochopitelně
balvan ochotně daroval. Povozník
Čácha ze Sušice pak tento kamenný
blok přepravil k dalšímu opracování.

Bylo k tomu zapotřebí prý pět párů
koní. Vlastní postavení kamenného
pomníku zajistil inženýr Seiche z Teplic
s pracovníky své firmy a také s kameníky
z nedalekého Nicova. Do plochy parčíku
dal Seiche umístit ještě dalších osmnáct
menších balvanů přivezených z oblasti
Kavrlíku. Na velkém pomníku byl zlatý
německý nápis „Hrdinům domoviny“, na
menších balvanech pak černým písmem
jména všech padlých z Kašperských
Hor. Slavnostní odhalení a vysvěcení
pomníku dne 4. října 1925 však narušil
déšť. Náklady na památník padlých z 1.
svět. války činily celkem 24 tisíc korun
tehdejší měny. Nekrytý zbytek byl
později uhrazen ze zisku masopustní
zábavy. Po druhé světové válce pomník
několikrát změnil své poslání. Od
roku 1948 slavil Karla Klostermanna
– básníka Šumavy, od 70. let pak
připomínal sovětské a polské občany,
kteří v Kašperských Horách zemřeli za
2. světové války. Teprve na počátku 90.
let byla městem, za podpory německých
krajanů, na pomník umístěna další
(již čtvrtá) pamětní deska, tentokráte
s českým a německým nápisem „Obětem
válek a každého násilí“.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy
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ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Na podzim se na školním hřišti začala stavět z keramických
tvárnic zídka asi 1 m vysoká. Má to být opěrná zeď stávající
opěrné kamenné zdi. Ta byla na dvou místech poškozena,
na což jsem dávno již upozorňoval. Za novou zídku se pak
navážela stavební suť, zemina s kamením a jiný nepotřebný
materiál, a to až do výše té stávající kamenné. Ještě to není
hotovo. Běžte se podívat. Některé tvárnice jsou již rozbité.
Jaký bude výsledek?
Hřiště se zmenšilo
cca
o
120m2,
na
navezeném
materiálu vyrostou
náletové dřeviny
a plevel, schody
na horní hřiště
nebudou a za ně
poslouží mládeži

nová zídka s navážkou, kombinace
keramika, hlína, kámen bude
"úžasná" a zamýšlený účel to asi
nesplní.
Ani se neptám, na kolik to všechno
přijde. Ale určitě vím, že oprava
zdi dle "selského rozumu", tzn.
zabudováním popadaných kamenů
zpět, by byla rozumnější, rychlejší,
hezčí, kvalitnější a hlavně mnohem
lacinější. A zeď by jistě držela další
desítky let ve své původní podobě.
Možná si někdo bude myslet, že
jsem ku stáru hnidopich. To se
ale mýlí. Chci jen, aby hřiště bylo
pěkné, sloužilo všem sportuchtivým, a tak jako před lety bylo
chloubou města i školy.
Emil Kintzl

Od stromu ke stromu

Ve čtvrtek 19. února proběhl v našem
městě první závod série ORIENTAČNÍ

BĚH – JÁ BYCH SE TOHO NEBÁL… Bohatá
sněhová nadílka trochu zamíchala
pořadatelům z TJ OB
Kašperské Hory plány, tak
místo avizovaného kopce
U Vodárny se běželo po
městě. Všech 20 roznesených
kontrol bylo umístněno
na stromech, které museli
závodníci nejprve najít
v mapě a po té co nejvíc
z nich oběhnout.
Závod
ovládli
bratři
Řimnáčové, když starší
Daniel s 19 kontrolami

Čtyřicetidenní období od Popeleční
středy do Velikonoc je v křesťanském
prostředí dobou postní. Je to doba
přípravy na slavení Velikonoc, doba
v níž církev vzývá své věrné k duchovní
obnově, k větší soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a smírnému
odčiňování lidských nepravostí. Po staletí
až dodnes je s důrazem v těchto dnech
stavěn před křesťany příklad působení
Ježíše Krista a jeho vykupitelská smrt na
kříži. Pro tuto dobu byl a je doporučován
půst, to je částečné nebo úplné zdržování
se pokrmů, zvláště masitých. Bible
předkládá příklad Mojžíše, který před
přijetím Desatera „chleba nejedl a vody
nepil“ čtyřicet dní a nocí. Podobně
před svým veřejným vystoupením se
postil na poušti čtyřicet dní i Ježíš. Již
první křesťané se postili - ve středu

a v pátek. Ve 2. století se ujal zvyk, jenž
se stal příkazem, aby se každý křesťan
postil v den připomínky pobývání Krista
v hrobě. V dřívějších dobách byl častý
přísný půst, skládající se ze zdrženlivosti
od masitých pokrmů a z újmy v dávce
pokrmu. Nebylo dovoleno jíst pokrmy
připravené z masa teplokrevných zvířat
(savců a ptáků) a dosyta se smělo najíst
jen jednou za den. Ostatní dávky se měly
zkrátit. Dnes je v katolické církvi přísný
půst jen dvakrát: na Popeleční středu
a Velký pátek. Ve středověku stanovila
římská církev půst na celkem 186 až
192 dní v roce, kdy se nemělo požívat
maso teplokrevných zvířat. S velkým
množstvím postních dní pak zákonitě
souvisela velká spotřeba ryb v širokých
vrstvách obyvatelstva. Masitou stravu
nahrazovaly vedle moučných jídel

DOBA POSTNÍ

porazil Dominika Vilímka (18 kontrol)
a v kategorii mladších žáků Jan zdolal
s 12 kontrolami Tomáše Horváta (10
kontrol). V kategorii "Děti s doprovodem"
vyrazila početná skupina Korcových
s Matyášem, Alicí, kočárkem, saněmi
a psem. Našli pěkných 8 kontrol.
V kategorii příchozích oběhl Miloš Fiala
všech 20 kontrol a zvítězil tak sám nad
sebou i nad nástrahami mapy.
Podle ohlasů se závod všem líbil a těšíme
se na další setkání s orientačním během
při závodě o Velikonoční neděli 12.
dubna.
Orientační běžci TJ
Kašperské Hory

zejména ovoce, zelenina ( hlavně zelí)
a rostlinné oleje.
Zajímavý a jistě i pro dnešní dobu
poučný je výrok církevního učence
Jana Zlatoústého (+407) o významu
postu: „Pravá podstata postu není ve
zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu.
Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha,
ruka a všechny naše údy. Ať se postí
naše ruka od nespravedlivého majetku,
ať se postí naše noha od chůze za
nedovolenými věcmi, ať se postí naše
oko od všetečných pohledů, ať se postí
naše ucho od pomluv a nactiutrhání,
ať se postí naše ústa od kluzkých slov
a tupení. Jaký můžeme mít užitek z toho,
když se sice zdržujeme masa, ptáků
a ryb, bratry když vraždíme, neboť, kdo
na cti utrhá, ten vraždí svého bližního!“
Vladimír Horpeniak
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů za rok 2008
Sbor dobrovolných hasičů v Kašperských
Horách má 38 členů – 20 mužů, 12 žen a
6 mladých hasičů.
V zásahové jednotce pracovalo 13
členů: Schmid Jaroslav, Petergáč Pavol,

Červený František, Červený František
ml., Petergáč Pavel ml., Kavale Vladimír,
Pál Zdeněk, Pál Rudolf, Čief Jaroslav, Holý
Václav, Hail Pavel, Pretl Jan a Skypala
Karel.

Zásahová jednotka zasahovala při 9 požárech:
1.
21.2.
nepovolené pálení – firma Stavebniny Grégr, Kašperské Hory
2.
22.2.
les u hradu Kašperku – dohašování po pálení klestu
3.
5.4.
oheň osobního automobilu po dopravní nehodě – škoda 150.000
		
Kč – Kašperské Hory
4.
2.5.
požár auta – Srní
5.
31.5.
nepovolené pálení – požár lesa – Rokyta
6.
25.6.
požár traktoru v Radešově – škoda 300.000 Kč (technická závada)
7.
26.6.
požár osobního auta – u Kašperských Hor
8.
19.7.
požár rodinného domu v Srní – škoda 1.000.000 Kč (úmyslné
		
zapálení)
9.
6.8.
požár stodoly v Zuklíně – škoda 300.000 Kč (nedbalost)
Dále se zásahová jednotka zúčastnila:
1.
21. – 22.6. vyhledávání pohřešované osoby na Srní (důchodce 80 let)
2.
29.8.
vyhledávání pohřešované ženy na Srní
3.
7.7.
technická pomoc při záchraně osoby – letní tábor Rejštejn, kde
		
spadl v noci strom na stan s dětmi, stěhování stanů, likvidace
		
stromů
4.
24.7.
únik nebezpečných látek do bazénu – Parkhotel Tosch
Členové zásahové jednotky se podíleli
na likvidaci padlých stromů v okolí
Kašperských Hor, zajišťovali asistenční
hlídky při akcích – Rallye Šumava,
cyklistické závody, koncert skupiny
Kabát, při divadelních představeních
na hradě Kašperku. Dohlíželi také na
bezproblémový průběh šumavské
pouti.
Během roku se někteří členové vzdělávali
– absolvovali školení vedoucích mládeže,
držitelů profesních průkazů, rozhodčích,
preventistů, velitelů a strojníků.
Žili jsme i kulturou. Uspořádali jsme
brigádu na sběr šrotu ve městě,
zúčastnili jsme se hasičského plesu v
Petrovicích, hasičského plesu na Srní,
srazu harmonikářů ve Skelné Huti u
Nýrska, okresního hasičského plesu v
Horažďovicích, hlídání májky, okresních
oslav sv. Floriána v Žichovicích, oslav
založení sborů Malý Bor, Budětice,
Rejštejn, požární soutěže v Petrovicích.
31.5. se konala okrsková soutěž hasičů v
Hartmanicích, kde naši muži obsadili 2.
místo.
Mezi nejzdařilejší akce roku 2008 patří
bezesporu přátelské setkání našeho
sboru a hasičů z Čebína (z okresu
Brno-venkov), které proběhlo u nás 5.
– 6. července. Podařilo se nám pro ně
připravit bohatý a náročný program.
Našim kamarádům z Čebína se tu moc
líbilo.

Mimo kultury a sportu jsme se věnovali
také technice, údržbě výstroje a
výzbroje. Bylo odpracováno 237 hodin.
Nejvíce se angažovali Vl. Kavale a J.
Schmid. Pochvala patří mladým hasičům
– M. Čiefovi, J. Pretlovi, P. Pálovi a L.
Paulínymu.
Pro činnost zásahové jednotky byly
zakoupeny opasky s karabinami, lana,
nehořlavé rukavice, motorová pila a
čerpadlo.
Veškerá technika, kterou sbor používá, je
provozuschopná, po STK.
Práce v dobrovolné požární ochraně
je náročná na čas. Všechna školení a
akce probíhají o víkendech, kdy většina
našich spoluobčanů odpočívá. Hodně
lidí si myslí, že dobrovolní hasiči za práci
dostávají peníze. Není tomu tak, veškerá
činnost je dobrovolná, bez nároku na
odměnu. Ostatně to máme v názvu
"sbor dobrovolných hasičů". Placené
profesionální hasiče najdete v Sušici,
Horažďovicích a Klatovech.
Chtěla bych poděkovat všem členům
a členkám, kteří se aktivně podílejí na
činnosti naší organizace. Do práce se
zapojují i celé rodiny (zatím 4), což je
pro naši práci velkým přínosem.
Pokud chcete rozšířit naše řady, jste
vítáni.
Jiřina Petergáčová
Starostka sboru dobrovolných
hasičů Kašperské Hory

Kašperskohorský zpravodaj

Slovo preventisty
aneb hasiči radí
Posláním
hasičů
je
poskytovat
veřejnosti služby vedoucí k ochraně
zdraví a materiálních hodnot před
nebezpečnými účinky požáru.
Neopomenutelnou složkou
ochrany
před
požárem
je preventivně výchovná
činnost.
Základní právní rámec
pro ochranu životů, zdraví
a majetku z hlediska požární
prevence je v ČR dán celou
řadou zákonů, vyhlášek
a
ostatních
právních
předpisů na úrovni krajů
a obcí. K nejzákladnějším
patří zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcí vyhláška č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti
a výkonu státního
požárního
dozoru.
Soubor
předpisů
v oblasti požární
ochrany
pak
dotvářejí české
technické normy.
Přístupnou formou
vám tyto předpisy budeme přibližovat
pravidelně na stránkách Zpravodaje.
Pavel Petergáč ml.
Preventista SDH Kašperské Hory

Poděkování
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska
okresní sdružení Klatovy
děkuje za sponzorský dar na IX.
okresní hasičský ples, konaný 28.
února 2009 v Klatovech.
Poděkování patří Městu Kašperské
Hory, firmě Medica Filter Kašperské
Hory, drogerii Hadrava Kašperské
Hory, obchodu U Jirmanů, brusírně
skla Jirman Kašperské Hory, SDH
Kašperské Hory.
Jiřina Petergáčová
Místopředsedkyně kontrolní a
revizní rady OSH Klatovy

inzerce
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PET LAHVE A ODPAD DO KAMEN A KOTLŮ NEPATŘÍ

Je to právě měsíc a pár dní k tomu, co
jsem se přistěhovala do Kašperských
Hor, toho krásného městečka s bohatou
historií a přírodním bohatstvím, které
by mu nejedno město mohlo poprávu
závidět. Naprosto nadšena výběrem
lokality, ve které se chci trvale usadit,
po pár dnech pobytu moje celkové
nadšení dostalo první velkou ránu.
Zděšena, co ještě dnes my, lidé, poučeni
a informováni o ekologických pravidlech
a všeobecně šetrném zacházení
s přírodou a životním prostředím, ve
kterém žijeme a na kterém bytostně
závisíme, jsme schopni strčit do kamen
a nechat „proletět komínem“. To přece
NE, křičelo a stále křičí mé „zelená já“
uvnitř.
Ano. Můžete mi namítat, vždyť se tu,
v Kašperských Horách, ovzduší přece
tak zlepšilo! To asi ano, podle toho,
co slýchám, jak znečištěný vzduch
z lokálních komínů domácností
a provozoven tu ještě před nedávnem
byl. Ale nemylme se. Dobré to (ještě
zdaleka!) není. O to smutnější, že se už
město postaralo o řešení – v podobě
ekologické výtopny, a to ještě aby nás
k napojení na ni přemlouvalo!

Tříkrálová sbírka 2009
Pokračování ze str. 7

až do jejich dveří. Pro mě je to upřímně
úžasná příležitost setkat se s místními
lidmi, i s těmi, které nevídám na ulicích
často. Popřát druhému ze srdce pokoj,
radost a pevné zdraví, potřást si rukou
a zazpívat druhému písničku, k tomu
moc příležitostí není. A tak i pro nás
koledníky je to čas radosti a milých
setkání.
Letos naše skupinky zavítaly do
domácností v Kašperských Horách,
Kavrlíku, Radešově, Rejštejně, Čenkově
Pile a na Srní. Celkem jsme vybrali do
kasiček 28.774,- Kč.
Jmenovitě chci poděkovat za obětavost
a vytrvalost skvělým koledníkům malým

a vše, co s tím souvisí.)
Apeluji na nás všechny, kterým tato
situace není lhostejná. Nedá se tu dýchat,
Kašperohoráci! Apeluji především na ty,
co si přisvojili praktiky, o kterých píši,
přestaňte, prosím, spalovat věci, které
do kamen a kotlů nepatří. Apeluji na ty,
kteří chtějí v Kašperských Horách (už
konečně) dýchat čistý, šumavský vzduch.
Nebuďme k tomu lhostejní. Ta doba, kdy
bylo na každém, čím si doma topí a co
do kamen strčí, je, naštěstí, nenávratně
pryč. Od té doby jsme pokročili, od té
doby pokročily zákony. Bohudík!
Pozorně jsem si prostudovala k tomuto
se vztahující zákony. Zákon o ochraně
ovzduší, zákon o odpadech, zákon
o ochraně veřejného zdraví. Nemylme
se. Tyto zákony ví, jak tyto situace a jim
podobné řešit (-a to už se jedná o fázi
donucovací-) a já jen doufám, že se
všichni domluvíme, že se přestane topit
odpadem a bez váhání, při první možné
příležitosti, se budeme dále napojovat
na obecní výtopnu (-tak ostatně ukládá
i povinnost ze zákona), ku prospěchu
nás všech, protože čistý vzduch je naším
společným prospěchem.
Mgr. Petra Bostlová

Dominikovi
Vilímkovi,
Anežce
Vilímkové a Nikolce Živčákové.
Poděkování též patří p. Vavřincovi
Skýpalovi, který nás před vykročením
posílil jak duchovně - požehnáním,
tak něčím na zahřátí.
Celkem v sušické a kašperskohorské
oblasti byl výtěžek 163 848,-Kč.
Výtěžek je určen pro zkvalitnění
sociálních služeb pro seniory, osoby
se zdravotním postižením, charitní
noclehárnu pro osoby bez přístřeší,
část sbírky bude použita na volnočasové
aktivity dětí a mládeže a jiné.
Všem dárcům patří veliké díky za
jejich dobrotu a vstřícnost!

i velkým:
Nikolce Adamové, Diance Balogové,
Lukáši Bílému, Fandovi Bombalovi
Pavle Fialové, Jakubovi Hulcovi,
Markétě Krčilové, Majce Kutilové,
Josefovi Mrázovi, Dušanovi Murgačovi, Jarka Korandová pečovatelka OCH Sušice

V Kašperských Horách nabízíme k prodeji byty v domě s 5-ti samostatnými
bytovými jednotkami 1+1. V případě zájmu volejte 736 202 120 nebo nás
kontaktuje na e-mail: eva.pisarikova@tynskenemovitosti.cz

inzerce

Uzávěrka
příštího vydání
Kašperskohorského
zpravodaje bude
17. dubna 2009.

Udivuje mě, že tak málo a mizivě je
tu rozšířeno topení dřevem. Vždyť na
Šumavě se jím vždy topilo. (A stále
topí. Stačí popojet jen o pár vesnic
dál.) Ale ani to nestačí. Nejen, že zřejmě
nejoblíbenější je zde stále topit uhlím,
jehož spalování je i beztak samo o sobě
zdraví škodlivé a přírodu silně zamořující,
ba co více, k němu ještě přidat veškerý
odpad, který domácnost vyprodukuje,
PET lahve včetně a všechno, na co jsou
o pár kroků z domu připraveny žluté
a modré kontejnery i černé popelnice,
my raději necháme projít komínem!?
Snad nevýhodou pro takové domácnosti
je, že je ten černočerný dým, občas
vystřídán tu a tam žlutým přídechem,
který vychází z jejich komínu, za který by
se nemusely stydět ani fabriky z počátku
minulého století, vždy hravě odhalí. Asi
jim na tom jednoduše nesejde, že pak
zpětně všechny ty vysoce nebezpečné
a zdraví přímo poškozující (!) látky, které
se domáckým spalováním těchto do
kamen a kotlů naprosto nepatřičných
materiálů uvolňují, dýchají jejich
sousedé, ale zároveň stejnou měrou i oni
sami a jejich děti! (Nehledě k tomu, že si
tím ničí i ty své kotle a kamna, komíny
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POHLEDY DO KRAJINY

Informační středisko a středisko ekologické výchovy Správy NP a CHKO Šumava Kašperské Hory
Ve středu 4. února jsme ve Středisku
ekologické výchovy v Kašperských
Horách zahájili tradiční cyklus přednášek
s promítáním„Pohledy do krajiny“. Od 18
hodin zde RNDr. Iva Bufková vyprávěla
o své cestě po Irsku návštěvníkům, kteří
zaplnili celý sál našeho střediska. Díky
promítaným snímkům se všichni mohli
přenést na zelený irský ostrov a získat
unikátní informace nejen o místních
přírodních zajímavostech (zejména
rašeliništích), ale i o životě zdejších
obyvatel. Ohlas od návštěvníků byl velmi
pozitivní. 11. února jsme se přesunuli
zpět na Šumavu s přednáškou Ing. Hany
Kohoutové „Klenoty Šumavy“, díky níž se
přítomní seznámili s krásou šumavských
orchidejí a nutností ochrany jejich
přirozeného prostředí.
Ve středu 11. února 2009 se konala
další akce z Programů pro veřejnost
připravovaných Správou NP Šumava,
kterou
zorganizovalo
Středisko
ekologické výchovy v Kašperských
Horách.
Tentokrát jsme se sešli na akci „Ruční
výroba skleněných korálků na sklářském
kahanu“ v
Návštěvnickém centru
dřevařství na Modravě. Měli jsme

možnost nahlédnout do tajů sklářského
řemesla a seznámit se se zajímavou
výrobou skleněných vinutých perel
u sklářského
kahanu. Tato
výroba měla
na
Šumavě
velkou tradici
v době od 15.
do 19. století.
Vyráběly
se
zde korálky do růženců, kterým se
říkalo pateříky. V současné době se
touto výrobou na Šumavě zabývá paní
Jana Wudy z Nezdic na Šumavě, která
všem přítomným celý pracovní postup
přiblížila.
V žáru sklářského kahanu se nahřívají
tyčinky kompozitního skla, sklo křehne,
taje a navíjí se na kovové tyčinky.
Proto se jim říká vinuté perly neboli
„vinutky“. Ještě za horka se korálky zdobí
skleněnými nitkami. Poté putují do
nádoby s granulátem, který zpomaluje
proces chladnutí a sníží napětí ve skle
tak, aby později korálek nepraskl.
Všichni návštěvníci se zájmem sledovali
postup výroby a většina také využila
příležitosti vyrobit si samostatně svůj

Pochvala

vlastní první korálek.
„Pohledy do krajiny“ pokračovaly středou
18. 2., kdy nás pan Emil Kintzl seznámil
s počátky lyžování na Šumavě. A hned
následující den k nám přijel známý
horolezec Zdeněk Hrubý, předseda
Českého horolezeckého svazu a vedoucí

Zdeněk Hrubý

himalájských expedic, podělit se o své
zážitky, útrapy i vítězství v zemi věčného
ledu a sněhu, z Antarktidy. Společně jsme
prošli 400 km Ellsworthovým pohořím
až na nejvyšší horu Antarktidy.
Celý cyklus přednášek se tímto neuzavírá,
pokračujeme do konce března ( Pakistán,
Etiopie, Čína, Aljaška,….).
Za IS a SEV Kašperské Hory
M. Janošíková.

14.2. 2009 se žáci naší ZUŠ zúčastnili okresního kola Národní soutěže ZUŠ ČR, tentokrát ve hře na dechové nástroje.
Julie Vacíková získala ve hře na flétnu 3. místo, Kristýna Daňhelová obsadila se svým klarinetem pěkné 2. místo.
Martin Kanaloš vybojoval se svým klarinetem 1. místo s postupem do krajského kola.
Děkuji nejen soutěžícím za pěkné výsledky, ale zároveň děkuji učitelům – J. Kanalošové a P. Staňkovi za pečlivou
přípravu našich budoucích muzikantů.
Věra Korcová

Informace z redakce

inzerce

Vážení čtenáři Kašperskohorského zpravodaje,
pravděpodobně
jste
již
zjistili
změnu v personálním obsazení
místního
Městského
kulturního
a informační střediska. S tím souvisí
i změna odpovědného redaktora
Kašperskohorského
zpravodaje.
Nahradila jsem svého předchůdce
Luboše Bulana, který mě v závěru loňského roku zasvětil do
pravidel souvisejících s vydáváním tohoto periodika. Musím
přiznat, že nemám lehkou pozici, protože Luboš nastavil laťku

hodně vysoko, ale slibuji, že se budu snažit i nadále udržet
kvalitní grafickou úroveň našeho zpravodaje.
Při této příležitosti bych vám ráda připomněla, že příspěvky do
zpravodaje může zaslat kdokoliv z vás. Pokud si netroufnete
sami přenést své myšlenky na papír, nabízím vám pomoc –
můžeme si domluvit schůzku, popovídat si, já za vás
článek zpracuji a po vaší autorizaci bude uveden
s vaším jménem. Podělte se tedy o své názory,
připomínky, náměty, příběhy apod. Už teď se těším
na vaše příspěvky.
Jitka Pelíšková

Sběratel vykoupí veškerou výzbroj a výstroj po německé a U.S. armádě z 1.a 2.
světové války
např. helma 300-3500,- Kč, dýka 500-5000,- Kč, kordík 600-7000,- Kč, uniforma
až 10 000,-Kč.
Cena záleží na druhu a stavu předmětu.
Vykoupím též část nebo celou sbírku militárií.Platba na místě v hotovosti.
Za případné nabídky na tel. 603 481 642 děkuji.

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

inzerce
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Životní podmínky 2009 - výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad
organizuje v roce
2009 v souladu se
zákonem Č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové šetření
o životních podmínkách domácností
v České republice - SILC 2009 (Životní
podmínky 2009), které navazuje na
předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem šetření je získat reprezentativní
údaje o ekonomickém a sociálním
postavení českých domácností a jejich
životních podmínkách potřebné pro
usměrňování sociální politiky státu,
její hodnocení, pro výzkumné účely
i mezinárodní srovnání v rámci EU.
Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v cca 12000 domácnostech,

z nichž se 7686 zúčastnilo šetření
již v předchozích letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době
od 21. února do 10. května 2009
prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště. Budou se
zjišťovat údaje potřebné pro hodnocení
uvedených cílů šetření.
Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat pověřením k výkonu funkce,
které jim vydá Samostatné oddělení
terénních zjišťování ČSÚ v příslušném
kraji, nebo služebním průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita

zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona Č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě a podle zákona
Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování
jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu §16
zmiňovaného zákona o státní statistické
službě.
Případné dotazy občanů oslovených
našimi
zaměstnanci
zodpoví
pracovník
Odboru
terénních
zjišťování ČSÚ pověřený řízením
šetření Životní podmínky 2009 Mgr. Evženie Siudová, tel. 377612165,
731439313 a Ing.Vladislava Toušová,
tel. 376122727.

Přehled kulturních akcí - březen a duben 2009
8. března v 18.00 – Aljaška
11. března v 18.00 – Etiopie obojí z cyklu Pohledy do krajiny
IS a SEV Správy NP a CHKO Šumava

nich) zakončené ochutnávkou čajů – termín bude upřesněn
dle sněhových podmínek, koordinátor IS a SEV Správy NP
a CHKO Šumava, bližší informace na plakátech

17. března v 18.00 hod. - Voda ztracená a vrácená aneb
ochrana šumavských rašelinišť – večerní přednáška
s promítáním, IS a SEV Správy NP a CHKO Šumava
							
18. března v 10.00 hod. - Cesta na Měsíc, 3D projekce -kino,
vstupné děti Kč 40,--, dospělí Kč 50,-- (ke každé vstupence
budou zdarma vydány i speciální jednorázové brýle)

1. dubna 14.00 -16.00 - Ornitologická vycházka ke Dni
ptactva – vycházka za známými i méně známými druhy ptáků
v Kašperských Horách a okolí, pořádá IS a SEV Správy NP
a CHKO Šumava

25. března v 18.00 – Cannabis – technické konopí, z cyklu
Pohledy do krajiny – IS a SEV Správy NP a CHKO Šumava
							
25. března v 19.00 hod. - Sněženky a machři po 25 letech
- kino – vstupné Kč 50,Hurá na sněžnice – zábavné soutěžení na sněžnicích (i bez

Kulturní komise města
Kašperské Hory
informuje, že byl vyhlášen program

Podpora klubové, spolkové
a jiné zájmové činnosti
v Kašperských Horách na rok
2009

bližší pravidla pro čerpání prostředků
a další informace jsou na www.
sumavanet.cz/khory a na vývěsce,
informace k programu sdělí též
Mgr. Zdeněk Svoboda, tel. 376 582 324,
e-mail: karlsberg@seznam.cz
Žádosti o finanční podporu budou
přijímány do 30. dubna 2009 na MěKIS.

3. dubna Noc s Andersenem
- již podruhé jsme se přihlásili do celorepublikového projektu.
Opět připravíme bohatý program pro děti a budeme nocovat
ve škole
11. dubna - Velikonoční trh – předsálí kina, bližší informace,
včetně času, budou upřesněny na plakátech
29. dubna v 19 hod. - Líbáš jako Bůh– kino
– vstupné Kč 50,-

Praktické informace
Zdravotnické služby – ordinační hodiny
Praktický lékař pro dospělé – MUDr. Ladislav Jon
Tel. 376 593 220, 608 442 666
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

  7.00 -   9.00     
11.00 - 18.00    
  7.00 -   9.00
---------------11.00 - 14.00
  7.00 - 10.00

lichý týden – akutní případy
sudý týden

Praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Dana Heinová
Tel. 376 582 383, (376 593 392 - Hartmanice)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10.00 - 14.00       
10.00 - 12.00    
13.30 - 16.00
  7.30 - 10.30
13.00 - 15.00

Soukromá zubní ordinace – MUDr. Vladimíra Mirvaldová
Tel. 376 582 224
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30
9.00
7.30
7.30
7.30

-

12.00
12.00  
12.00
12.00
12.00

13.00
13.00
13.00
13.00

-

17.00      
15.00
15.00
17.00

Lékárna - otevírací doba
Tel. 376 582 304
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.00  - 11.30
7.00  - 11.30    
7.00  - 12.00
7.00  -   9.00
7.00  - 11.30
7.00  -   9.00
9.00  - 11.00

12.00 - 14.00  
13.00 - 18.00     

lichý týden
sudý týden

13.00 - 16.00
12.00 - 14.00
13.00 - 16.00

Ostatní služby – otevírací doba
Tel. 376 582 402
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:30   13:30 – 17:00
zavřeno
8:00 – 12:30   13:30 – 17:00
zavřeno
8:00 – 12:30   13:30 – 16:00

Tel. 376 582 288
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–
–

11:00   13:00
12:00   13:00
11:00   13:00
12:00   13:00
12:00   13:00

–
–
–
–
–

17:00
16:00
17:00
16:00
16:00

