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Vážení spoluobčané,
nové číslo Zpravodaje přináší 2 zásadní novinky. Za prvé dochází ke změně odpovědného redaktora. Tato „funkce“ je spojena s postem referenta Městského kulturního a informačního střediska, odkud já odcházím a na mé
místo nastupuje Luboš Bulan, jenž se stává zároveň novým odpovědným redaktorem Zpravodaje. Toto číslo
tak vzniklo společnými silami, kdy jsem, coby odstupující redaktorka, nashromáždila podklady a nastupující
odpovědný redaktor příspěvky seskládal, upravil, doplnil obrázky až do podoby, kterou právě držíte v rukách.
Závěrem vám chci poděkovat za čtenářskou věrnost, jíž jste Zpravodaji v uplynulých třech letech věnovali, a
přeji novému odpovědnému redaktorovi hodně dobrých a poutavých příspěvků, elánu a nadšení.
Pavla Fialová, odstupující odpovědná redaktorka
3. závod pohárové soutěže ŠUAC – RAMALA CUP 2007 + JAL
KČT Kašperské Hory pořádá silniční cyklistický závod

„KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA“
v sobotu 19. 5. 2007 Kašperských Horách

více uvnitř

Národní park Šumava má nového ředitele

Podle tiskové mluvčí ministerstva ŽP (Karolina Šůlová) ze dne 30.
března 2007, jmenoval ministr ŽP Martin Bursík nového ředitele NP
Šumava a to Františka Krejčího, který nahradil ve funkci Aloise Pavlíčka. Je to již čtvrtý ředitel NP Šumava, od kterého si pan ministr slibuje
intenzivní spolupráci se šumavskými obcemi, při prosazování důsledné
ochrany šumavské přírody.
více na straně 6

Chcete bydlet, aneb vyberte si svého souseda

Jedním z trendů české ekonomiky je zákon o deregulaci nájemného.
Nyní se náklady na nájemné pohybují cca na 20% příjmu domácnosti.
Do roku 2010 by tato částka měla činit až 50%. Proto je v současné
době nejlepší pořídit si byt do osobního vlastnictví. I Městský úřad v
Kašperských Horách by rád občanům tuto možnost zajistil. Plánuje se
nová výstavba. Kromě možností, které se nabízejí pro výstavbu rodinných domů, je zde i možnost výstavby bytových domů. Dle schváleného ÚPSÚ města je v našem městě několik ploch, určených pro tuto
pokrač. na další straně
výstavbu.

Kašperské Hory ve filmu
Česká televize si vybrala naše městečko k
natočení několika sekvencí volného pokračování minisérie HOP NEBO TROP. První sérii
jsme mohli vidět na televizní obrazovce před
pěti roky a hlavní postava Ivana Chýlková v
ní nedobrovolně podnikala výpravy za dobrodružstvím na kole a na koni. V letošním
pokračování se hlavní hrdinka měla prohánět
na běžkách. První termín natáčení byl stanoven na začátek ledna, ale bohužel – příroda
nedodala sníh. Musel se proto přepracovat
scénář a další termín byl s ČT stanoven na
10.března 2007, ať bude sníh či nikoliv. Tu
sobotu ráno bylo část náměstí vyhrazeno pro
filmaře. Režisér Jiří Chlumský přivezl do Kašperských Hor nejen představitelku hlavní role
Ivanu Chýlkovou, ale i další známé herečky
jako Marthu Issovou a Alici Bendovou. Nejprve se za účasti místního komparsu natáčel
příjezd autobusu ke kašně na náměstí, kdy
kamera stála zády ke kostelu a hlavní záběr
byl přes kašnu na „modrý hotel“, hospodu U
čerta a řezbářský krámek Madonka. Následovalo natáčení v interiéru kavárny Aparthotelu Šumava 2000. Aby diváci nebyli mateni,
protože další záběry budou např. z Krkonoš,
bude název našeho města ve filmu změněn na
neutrální České Hory. A kdy uvidíme pro nás
povědomé několika vteřinové záběry v televizi? Podle režiséra až ke konci příštího roku.
-rv-
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pokrač. Chcete bydlet , aneb vyberte si svého souseda

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Železná sobota

Sbor dobrovolných hasičů Kašperské Hory oznamuje, že v sobotu 21.dubna 2007 se uskuteční
tradiční ŽELEZNÁ SOBOTA. Železný šrot umístěte na dobře dostupné místo při okraji komunikace, aby mohl být dobře naložen. Zároveň důrazně
upozorňujeme, že se jedná výhradně o svoz železného odpadu!!!

Úklid zahrádek

Je tu jaro – alespoň to astronomické. Příroda si s námi slušně zašpásovala, když v období, které nazýváme zimou, nás častovala vyloženě
jarním počasím s teplými a slunnými dny, ale na první jarní den seslala
snad největší sněhovou „kalamitu“ roku. Asi nejen já jsem tím byla
zaskočena. Snad si už podobné „výstřelky“ v dalších jarních dnech
odpustí.
S jarem nám přichází konečně čas na úpravu zahrádek. Zejména ta
první úprava po zimě s sebou nese i větší množství odpadu, které ne
všichni jsou schopni zpracovat. Technické služby města Vám proto
nabízejí, že po ohlášení v kanceláři technických služeb (možno též
zatelefonovat na 376 503 416, nebo na 604 208 881 ) Vám odpad
vyvezou. Samozřejmě to má i své podmínky – odpad musí být umístěn
dostupně pro multikáru (žádné uzamčené zahrady, apod..) a roztříděn
– větve a suché listí.

Poplatky ze psů a odpadu

31.března vypršel termín pro zaplacení první splátky poplatku za svoz
odpadu a zároveň vypršel termín pro placení poplatku ze psů. Nezaplacením poplatku v termínu se vystavujete možnosti sankce, proto
všichni, kdo tak ještě neučinili, nechť v co nejkratším termínu poplatky uhradí!!!

Jak dlouho bude zavřená lékárna?
Odchodem pana magistra Matouška se na delší dobu uzavřely dveře
místní lékárny. Možná občany zajímá, proč s tím Město nic nedělá,
vždyť lékárnu zde nutně potřebujeme. Jak ale uvidíte z následujících
řádků, i poměrně banální záležitost otevření lékárny je vlivem českých zákonů složitým procesním jednáním.
Občané, kteří sledují situaci na úřední desce města, si možná všimli
oznámení o záměru pronájmu prostoru lékárny, které bylo vyvěšeno
krátce po smrti pana magistra. Výběrové řízení z došlých nabídek
skončilo uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s paní magistrou
Evou Staňkovou ze Strašína. Proč ale nebyla uzavřena rovnou smlouva o pronájmu, která by umožnila otevření lékárny v krátkém čase?
Jednoduše – Město k tomu nemá oprávnění.
O umístění lékáren rozhodují výběrové komise krajů, kde vedle představitelů krajské samosprávy zasedají i zástupci zdravotních pojišťoven. Celý proces je poměrně zdlouhavý (např. lhůta pro vyvěšení
záměru na úřední desce kraje není obvyklých 15 dní, ale 6 týdnů).
Zbývá jen doufat, že se výběrové řízení nebude zbytečně protahovat a lékárna v Kašperských Horách přivítá co nejdříve své nové
zákazníky. Po dobu uzavření lékárny bude dodávka potřebných léčiv
zajišťována prostřednictvím našeho zdravotního střediska, kde Vám
rádi poskytnou informace.

Teď možná někoho napadá, že na pořízení
bytu do osobního vlastnictví nemá příjmy. I to
se dá mnohdy vyřešit. Městský úřad spolupracuje s týmem nezávislých finančních odborníků, kteří všem dosavadním i novým zájemcům o byt nabízí provést bezplatné finanční
analýzy, které žadatele k ničemu nezavazují.
Cílem těchto analýz je vyhodnotit všechny
možnosti na finančním trhu a najít řešení i pro
občany s nižšími příjmy.
V současné době probíhá sestavování aktuálních seznamů žadatelů o byty.
Všichni dosavadní žadatelé o „městský byt“
budou kontaktováni dopisem z městského úřadu. Prosíme všechny stávající i nové
žadatele a zájemce o bydlení v Kašperských
Horách, aby žádost osobně, nebo poštou
doručili na Městský úřad v Kašperské Hory,
do 30. 4. 2007 popř. kontaktovali finančního
konzultanta Danuši Bártovou tel.: 724 171
602 e-mail: danuse.bartova@tiscali.cz, Rostislav Merta, 602 828 295, e-mail: s.merta@
seznam.cz. V žádosti uveďte kromě svého
jména a adresy též telefonický kontakt pro
účely informačních schůzek a konzultací.

Údržba bytových domů

Již několik let se připravovalo bílení schodišť
v bytovce v Besední ulici. Cenové nabídky malířských firem však stále převyšovaly
vyčleněnou finanční částku v rozpočtu. Po 17
letech užívání ale už bylo nutno něco podniknout, protože zvláště stěny nejvzdálenějšího
vchodu směrem od města již dávno ztratily
bílý nádech a vypadaly jako by tam bydlel
kominík-notorik.
Technické služby města Kašperské Hory
proto začátkem letošního roku zakoupily
speciální hliníkovou plošinku určenou na
schodištní prostory a akce „bílení“ mohla začít. Pracovní skupina ve složení : Josef
Šperl - vedoucí, Jaroslav Hetzman a Jan Chaloupka – členové, provedla nejprve opravy
a vybílení schodiště a ostatních nebytových
prostor vč.sklepů v bytovém domě Smetanova čp.165. Následovala „elektrická bytovka“
Horní čp. 381 a382. Poté již zmiňované čtyři
vchody v Besední ulici čp. 384, 385, 386 a
387. Na závěr se vybílily společné prostory
bytů na zdravotním středisku Zlatá stezka
čp.360. Kde to bylo možné, použila se omyvatelná linkrusta, v ostatních případech se na
nejvíce opotřebovávané plochy použil alespoň otěruvzdorný nátěr. Nyní bude záležet
na obyvatelích domů, jak si budou vážit
vložených nákladů a energie, zda jim příjemný vstup do užívaných bytů vydrží dlouho
čistý.
-rv-
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAŠPERSKÉ HORY

Nábor do oddílu DRACI

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA – OKRES KLATOVY

Děti z 1. až 5. třídy, které se
chtějí stát členy oddílu, nechť
se hlásí u vedoucího mládeže
Pavola Petergáče.

děkuje všem podnikatelům a firmám z Kašperských Hor a blízkého okolí za sponzorské
dary do tomboly na hasičský ples, který se konal 10.2. v městské sokolovně.
děkuje městu Kašperské Hory a firmě Medica Filter za sponzorské dary do tomboly na
celorepublikový ples, konaný 10.3. v Klatovech.
								
Jiřina Petergáčová
				
Místopředseda kontrolní a revizní rady DSH Klatovy

Co můžete u hasičů
zažít?

-máme víkendové akce
-pořádáme tábory
-účastníme se soutěží
-plníme specializace
-máme dobré vedoucí
-zajímavou techniku
-mnoho kamarádů

-hrajeme si
-bavíme se
-učíme se
-vychováváme
-pomáháme
-jezdíme na výlety

KAŠPERSKOHORSKÝ
ŽEN

KLUB

si vás dovoluje pozvat na tradiční REJ
ČARODĚJNIC dne 30. dubna na kopci “na
Vodárně”. Vybízíme všechny místní čarodej-

SOPTÍCI při SDH Kašperské Hory!!!

724-265 679
724-265 683

přípravka 3-6 let
mladší hasiči 6-12 let
starší hasiči 11-15 let
dorost 14-18 let

JARNÍ ÚKLID POLÍ pořádá KKŽ 1. května ráno. Přijďte oslavit
Svátek práce prací!
3. závod pohárové soutěže ŠUAC – RAMALA CUP 2007 + JAL
KČT Kašperské Hory pořádá silniční cyklistický závod

„KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA“
v sobotu 19. 5. 2007 Kašperských Horách
Start:

nice k účasti, jde pouze o rituál a jedubaby se
v pořádku vrátí domů. Sraz je v 17:00 u kašny na náměstí a následovat bude nízký průlet
městem zakončený opékáním vuřtů.

Kam zmizely včely...?

ve 14.00 hodin divize I + příchozí do 40 let + hobby
z náměstí v Kašp. Horách
divize II + ženy + příchozí nad 40 let 5 minut po
projetí vloženého kola divize I, cca ve 14.25 hodin
Prezentace:
v kině od 12.30 do 13.30 hodin
Trasa závodu: divize II + ženy + příchozí nad 40 let + hobby:
Kašperské Hory – Rejštejn – Svojše – Zhůří – Horská Kvilda – Kvilda
– Filipova Huť – Modrava – Srní – Čeňkova Pila – Rejštejn – Amálino
údolí – Kašperské Hory (celkem 54 km)
divize I + příchozí do 40 let:
To samé jako divize II + 8 km okruh Kašperské Hory – Radešov
– Rejštejn – Kašperské Hory (celkem 62 km)
Cíl:		
na náměstí u Bílé růže
Občerstvení:
v kině
Startovné:
členové ŠUAC 100,- Kč, příchozí 120,- Kč
Ředitel závodu: Václav Vintr, tel. 602 552 920
Účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a
závodit v ochranné přilbě.

V posledních 10 – 15 letech pozorují zahrádkáři v našem
městečku, že na jaře ovocné stromy pěkně kvetou, bohužel
kamarádku včelku, která pilně květy opyluje, není téměř
vidět. Hospodářský význam včel je jak známo z 90 % opylování rostlin a pouze 10 % se počítá výnos medu, případně
vosku.
Proto je menší i úroda ovoce, než by se podle nasazených
květů předpokládala. A včelařský spolek na Kašperských
Horách pořád existuje, proč je tedy včel na zahradách málo?

Příčin je několik:
Včelaři, kteří na Kašperských Horách před 60 lety zakládali spolek, nebo se stali členy jen o několik let později, již
většinou včelaří v družině sv. Ambrože. Včelstva a včelíny
měli na svých zahradách přímo ve městě. A bohužel, většinou nemají včelařské následovníky.
Druhým důvodem je zvýšená alergie lidí na včelí bodnutí a strach ze včel všeobecně. Takže současní včelaři raději
umisťují svoje včelstva mimo obydlené území,
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aby zabránili zbytečným sousedským sporům.
Je doba počítačů, počítačových her a podobných výmyslů
civilizace, které lákají mládež daleko víc, než stát u otevřeného úlu s kuklou a dýmákem v ruce a spolu se známým
včelařem sledovat život včel a učit se včelařit.
A je všeobecně známou pravdou, že z chovu včel ještě nikdy
nikdo nezbohatnul nejen v Čechách, ale i v celé Evropě.
Tak proč včelařit? Med si přeci koupíme v různých supermarketech, dokonce někdy i laciněji, než nám nabízí soused
– včelař. A že je kvalita laciných medů z těchto marketů většinou horší? To spotřebitel většinou ani neví, obchodníci se s
touto informací nechlubí.
Zvláště v dnešní době (která bohužel vše přepočítává na
peníze) u včelaření zůstávají lidé, kteří včelaří několik roků,
kteří mají včelařství za koníčka ve volném čase. Jak vidíte i
v našem okolí, nás včelařů ubývá každým rokem. A pokud
někdo chce začít a zařídit si jenom trochu moderní včelnici,
musí ze začátku počítat i s větší investicí v porovnání k ceně
z prodávaného medu.
A vlastní problém opylování zahrad na Kašperských Horách?
Bohužel, asi se moc nezmění proti současnému stavu. Vzhledem k umístění včelařských stanovišť v okolí města nelze
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dobře žádat včelaře o to, aby v době květu ovocných stromů
přivezli nějaký úl někomu do zahrady, tím by se zlepšilo opylování ovocných stromů. (Včely by se většinou vracely na
původní stanoviště a vlastně by hynuly.)
Jen pro ilustraci o stavu včelstev na Kašperských Horách
uvádíme několik čísel:
V současné době je v zastaveném území města (zahradách)
umístěno 21 včelstev a zhruba do vzdálenosti 300 metrů od
hranic intravilánu města dalších 38 včelstev. Tato včelstva na
jaře účinně opylují i ovocné stromy v zahradách ve městě.
Kolem roku 1995 to bylo 65 včelstev ve městě a 32 do
vzdálenosti 300 metrů.
Kolem roku 1985 bylo na zahradách včelařů ve městě 107
včelstev a 22 do 300 metrů
V současné době je v našem včelařském spolku 17 včelařů
z Kašperských Hor. Chovají 189 včelstev a 37 včelstev je v
majetku 3 včelařů, kteří zde mají rekreační chalupy. Kromě
správního území Kašperských Hor, sdružuje náš spolek včelaře z Rejštejna, Radešova a Srní. Celkem máme 35 členů,
kteří v roce 2006 zazimovali 326 včelstev.
				
(St. Stuchlík a J.Ešner)

Místa velikonočního rozjímání

Se slavením velikonočních svátků v minulosti je v Kašperských Horách spjato několik míst. Na Zelený čtvrtek věřící
směřovali ke kapli Hory Olivetské na staré Rejštejnské cestě. Lidé seřazení do procesí zpívali pašijové písně. Zpěvy začínaly před radnicí a pokračovaly pak vždy po hodině na různých křižovatkách a rozcestích města až skončily u kaple Hory
Olivetské. Slavnosti se prý účastnily stovky lidí, řada z nich setrvala u kaple při zpěvu a rozjímání až přes druhou hodinu
ranní. Tento místní zvyk zanikl až vyhnáním německých obyvatel po druhé světové válce.
Místem modliteb a rozjímání o velkopátečním večeru byla kaple Kalvárie (nebo zvaná též sv. Kříže), která stávala asi až
do poloviny 20.století na jižním okraji Kašperských Hor ( u rozcestí v blízkosti jižního výběžku bývalé dřevařské školy,
dnes DPS).
O Bílé sobotě v noci před Božím hodem zbožní lidé přicházeli na pobožnost ke kapli Zmrtvýchvstání Páně v místní části
Na Prádle. Kaple je dnes zříceninou. Jde o stavbu na obdélném půdoryse. Z větší části se dochovaly jen obvodové stěny.
Průčelí bylo členěno pilastrovým řádem. V interiéru si můžeme ještě všimnout zbytků náběhů klenby, proti vstupu se
dochovala mělká nika. Dřevěná socha Vzkříšeného Krista z 18.století, která tu stávala, je dnes uložena ve sbírkách Muzea
Šumavy. V roce 2003 se předběžně jednalo o možnostech záchrany této kulturní památky.
PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy

víte, že
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
je už také v SUŠICI?
Využijte pojištění„povinné ručení“
osobní auto do 1000ccm od 1332,-Kč
do 1250ccm od 1753,-Kč
do 1350ccm od 2884,-Kč
do 1650ccm od 2629,-Kč
do 1850ccm od 3961,-Kč
do 2000ccm od 4062,-Kč
do 2500ccm od 4257,-Kč
nad 2500ccm od 6434,-Kč
nákladní auto do 12tun od 7773,-Kč
nad 12tun od 14088,-Kč
traktor
od 597,-Kč
Havarijní pojištění od 2200,-Kč
Sazby jsou závislé na bonusu, stáří vozidla, věku pojistníka a regionu
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Junior Rangers poprvé v Kašperských Horách!

V sobotu 17. března proběhla v Kašperských Horách zajímavá akce pro
děti v rámci mezinárodního projektu Junior Rangers (Mladí strážci), který již několik let probíhá pod záštitou správy NP Šumava. Zaměstnanci
Národního parku Lucie Městková a Honza Schafhauser měli připraven
celodenní program s názvem „Strážce a pobyt
v přírodě“, který poskytla v rámci své diplomové práce studentka vysoké školy Květa
Černohlávková. Sama se také přijela přesvědčit, zda je její program aplikovatelný v praxi.
Cílem bylo seznámit děti s tím, co je třeba mít
v batohu na horskou túru, jaké vhodné potraviny si zabalit, jak se orientovat v terénu s mapou, porozumět mapovým značkám, naučit se
vázat důležité uzly a nakonec něco málo ze zdravovědy. Jedenáct dětí z Hartmanic a sedm z
Kašperských Hor si zahrálo i několik her zaměřených na orientaci, které probíhaly v prostoru
Šibeničního vrchu. Při návratu zpět do informačního střediska si všichni účastníci zaběhli i
kotlík, nezbytné vybavení
malý orientační běh po Kašperských Horách. K obědu nechyběly opečené špekáčky a vydatný
čaj z bylinek natrhaných ze zahrádky informačního střediska, vařený v kotlíku nad ohněm. Na samotný závěr dne byl pro
děti připraven malý test, ve kterém si mohly vyzkoušet nově nabyté znalosti. Vzhledem ke všeobecné spokojenosti se budou
obdobně zaměřené programy pravidelně opakovat.							
-lm-

Lesní majetek města po
větrné kalamitě
V minulém zpravodaji jsme se dočetli o nejničivější vichřici nového století, o orkánu Kyrill, který napáchal
obrovské škody nejen na budovách a
stavbách, ale hlavně na lesních porostech Šumavy .
Město Kašperské Hory je třetím největším vlastníkem obecních lesů v
České republice a tím má v rukou
majetek obrovské hodnoty. Stav lesních porostů je důležitým ukazatelem
stavu majetku města a nemůže nám
být lhostejný.
Orkán Kyrill se našim lesním majetkům bohužel nevyhnul, škody jsou
vyčísleny na 162 mil. Kč. Na ploše
zhruba 6000 ha lesa leží dle odhadu
lesníků více než 110.000 m3 dřeva.
Orkán Kyrill za nás tedy pokácel zhruba pětiletou těžbu. Po oblasti Novohradských Hor jsme nejvíce postiženi
právě my a naše lesy.
Takové rychlosti větru by neodolaly asi ani bukové porosty. Je třeba
ale také říci, že většina polomů je
ve starších a přestárlých smrkových
porostech. Proč tomu tak je, ptáte se?
Jedním z hlavních důvodů je to, že
přestárlé porosty jsou dávno za obdobím svého růstového optima, jejich
zdravotní stav se postupně zhoršuje a
dochází k jejich pomalému odumírání. To je nezpochybnitelný fakt.
S naším lesním majetkem nemůžeme

hospodařit tak, jak bychom si představovali a co nás naučily zkušenosti
generací lesníků. Důvodem jsou četná omezení a opatření v hospodaření, která ukládá Správa NP a CHKO
Šumava v našich lesích, i když nejsou
státním majetkem.
Kalamita bude mít samozřejmě dopad
i do rozpočtu města v následujících
letech. V tomto roce je třeba všechno
dříví zpracovat či zasanovat. Je nutné počítat s tím, že ceny dřeva jdou
rychle dolů a naopak, ceny služeb a
prací letí nahoru, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je obtížnost a zvýšené riziko prací v kalamitě a druhým
podstatným důvodem je finanční politika národního parku, který nasadil
vysoké sazby a ceny za práce. Park si
to může dovolit, vždyť na rozdíl od
soukromých lesů dostal dotaci od státu ( více než 80 mil. od nás všech) a
navíc, dřevo prodávat nemusí, může
si dovolit nechat ležet bez užitku statisíce kubíků! Dokladem toho, jak se
hospodaří se státním majetkem, je
rozhodnutí ministra životního prostředí pana Bursíka o tom, že ze 670
000 m3 kalamitní dřevní hmoty bude
20% ponecháno bez zpracování a asanace, tedy přirozenému vývoji. Z toho
pramení moje obava, že naše krásná
a zelená Šumava již brzo bude nenávratně pryč! A ani nechci domýšlet,
jak dopadnou naše lesy v sousedství.
Šíření kůrovce pak nezabrání ani plánované masivní použití chemických
přípravků.

Kdyby si Ti pánové, kteří o našem
regionu rozhodují přečetli dílo Karla
Klostermanna, věděli by, že po větrné či sněhové kalamitě vždy přichází
kůrovcová. Ale proč neudělat další
experiment a Šumavu prostě neodepsat?! Koho vůbec Šumava a její
obyvatele skutečně zajímají? Neměli
bychom se už konečně začít bránit?
Víte, že došlo k vyhlášení nouzového stavu a zákazu vstupu do lesa.
Chtěla bych se na vás obrátit s prosbou o pochopení. Není to z naší strany snaha něco vám zakazovat, jde o
to vás ochránit. Ještě stále dochází k
samovolnému pádu některých stromů, jejichž stabilita byla narušena,
a proto trvá zákaz vstupu do lesních
porostů. Dále prosíme veřejnost o
shovívavost při následných pracích a
odvozu dřeva. Věřte, že naši lesníci i
zaměstnanci napínají všechny své síly
k rychlému zpracování kalamity, aby
mohli les zase otevřít všem návštěvníkům a také, aby zabránili hrozící
následné kalamitě v důsledku přemnožení kůrovce.
Poděkování za pomoc při zpracování
kalamity patří nejen našim lesníkům,
ale také našim dřevorubcům a traktoristům, kteří se podíleli aktivně na
prvním zprůjezdnění všech cest. Také
bychom chtěli poděkovat i všem brigádníkům, kteří k nám přišli na výpomoc a pomáhají nám s likvidací klestu.
Ing. Hana Naušová,
Kašperskohorské městské lesy
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Národní park Šumava má nového ředitele

Odvolání Pavlíčka se dalo očekávat od samého počátku
jeho jmenování do funkce bývalým ministrem ŽP Liborem
Ambrozkem. Byl to řadový úředník na odboru ŽP v Prachaticích, bez zkušeností jak řídit tak velký kolos, jakým
NP Šumava beze sporu je. Zajímavé pouze je , že tehdy tuto
odpovědnou funkci vůbec přijal.
Nový ředitel NP Šumava František Krejčí je sice rozený
„Šumavák“ (pochází z Rejštejna), ale s odlišnými názory na
ochranu šumavské krajiny a přírody, než-li ostatní Šumaváci a starostové šumavských obcí. Stejné názory jako oni
měl v době, když pracoval na Správě Národního parku a
CHKO Šumava, v roce 1989 až 1994. Alespoň tehdy, ale to
byl ještě mladý a nezkušený. Snad se za ta léta – v jiných
funkcí – výrazně změnil k lepšímu, v náhledu na ochranu
šumavské krajiny a přírody, alespoň v to doufám. Jinak se
ani on důchodového věku v této funkcí nedočká! Pro ilustraci uvedu jeden osobní zážitek z této doby:
Stromy na jižních svazích Velké a Malé Mokrůvky
(Lesní správě Modrava), spadající do Luzeňského údolí,
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byly silně poškozeny kůrovcovou kalamitou. Povinností
bývalého Lesního závodu Kašperské Hory bylo, co nejrychleji kůrovce asanovat, aby se ještě více nerozšířil.
Jenže stará a silně poškozená „poválková“ cesta v Luzeňském údolí /jinak historická turistická stezka z Březníku
na Luzný – „Modrý sloup“), se musela rekonstruovat, aby
byla sjízdná pro odvozní soupravy, které měly asanovanou
kůrovcovou dřevní hmotu odvážet. Protože se jednalo o silně podmáčenou lokalitu, musela se použít „geotextilie“ s
následnou navážkou zeminy ze zemníku na Březníku, který
byl následně zalesněn. Práci tehdy provedl Stavební závod
v Nýrsku. Na tuto cestu se přišel podívat i František Krejčí a
jeho verdikt zněl: „Geotextilii musíte odstranit a cestu uvést
do původního stavu“. Nebyl ale vyslyšen a rekonstruovaná
cesta slouží turistům, i když zatím omezeně, dodnes!
Domnívám se že, pokud se nově jmenovaný ředitel NP
Šumava nezměnil, že to nový předseda Rady Národního
parku Šumava a předseda Klubu českých turistů Jan Stráský, nebude mít vůbec lehké.
V.R., býv. Šumavský lesník a člen ekologického o.s.
„Šumava 21“ (duben 2007)

DAROVACÍ AKCE NA OBNOVU STŘECHY VÝCHODNÍ VĚŽE HRADU KAŠPERK
Velice si vážíme solidarity a ochoty pomoci znovu vybudovat střechu na východní věži hradu Kašperk, která byla
zničena orkánem z 18. na 19. ledna 2007. Proto jsme připravili výjimečnou darovací akci, která podpoří náročné
financování obnovy významné kulturní památky našeho
kraje. Finančním darem v hotovosti je možné přispět v
pokladně hradu Kašperk
nebo v Městském kulturním
a informačním středisku
na radnici v Kašperských
Horách. Poskytovatel daru
obdrží příjmový pokladní
doklad s uvedením darované částky. Na dokladu bude
také uvedeno, že se jedná
o dar na obnovu střechy
východní věže. Vedle toho
dárce obdrží i malou upomínku za přispění. Peněžní
dar je možné poskytnout i
bankovním převodem na
účet:
822691349/0800, variabilní symbol: 33212321. Na
základě žádosti elektronickou poštou na adresu:
f i n a n c 1 @ k a s p h o r y. c z ,
obdrží dárce potvrzení o
poskytnutí daru. Do žádosti je však třeba napsat i přesnou adresu,kam má být potvrzení s malou upomínkou
zasláno. Finanční přehled o finančních darech bude publikován jednou měsíčně na internetových stránkách

hradu Kašperk www.kasperk.cz a dále na stránkách Kašperskohorského zpravodaje.Věříme, že i díky této akci
solidarity se podaří co nejdříve obnovit siluetu dominanty našeho kraje. Předem děkujeme všem, kteří hodlají pomoci.
				

				
				
				
				

Ing .Alena Balounová
starostka města
Mgr.Zdeněk Svoboda 		
kastelán hradu Kašperk
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Smutná vzpomínka

Březnový jarní sníh přinesl i smutnou vzpomínku na loňskou zbytečnou likvidaci dětského hřiště nad školou. Za ten rok jsem od
místních i přespolních slyšel mnoho smutných a rozhořčených
nesouhlasů s tímto neuváženým činem – hrubou demolicí zařízení,
které po desítky let
dobře
sloužilo
dětem. Nejasný a
výmluvný souhlas
vyslovili
pouze ti, kteří, aniž
by možná hřiště
viděli, pro likvidaci zvedli ruku.
Čili oni „stáhli
hřiště před rokem
kalhoty“, i když
byl brok vystřelený z Bruselu ještě příliš daleko.
Což kdyby tehdy řekli, počkáme ještě nějaký čas, trochu hřiště upravíme,
uklidíme a až budeme mít jasno a peníze, možná z toho Bruselu, na něco
nového a hlavně lepšího, tak potom provedeme rychlou přestavbu. Ale to
se bohužel nestalo a tak se ptám, možná i za některé z Vás, čtenářů, kdy
opravdu se nového hřiště děti dočkají a jaké bude?
A rychlá, jasná odpověď by měla přijít především od těch, co před rokem,
aby snad měli od problémů pokoj, zvedli svou ruku.
hřiště dnes
Emil Kintzl

Pískoviště a Rum

Tak nám skoro už před rokem vznikl problém. Hřiště zbudované svépomocí před mnoha a mnoha lety, najednou
přestalo vyhovovat novým normám a vyhláškám, a nikdo
za něho nechtěl ručit svojí hlavou,
financemi či svobodou. Pan řiditel zkusil přehodit zodpovědnost na
Radu města a i ta pochopila, že provozovat v dnešní době veřejné hřiště
bez potřebných certifikátů, dopadových ploch a revizí = velký problém.
Tak skončila jedna etapa prostředního hřiště nad základní školou v Kašperských Horách.
A co dál ? Podíval jsem se na problém trochu z výšky a pokusil si
udělat globální náhled. Jako vizionář
vidím ve městě několik nevyužitých
a problémových ploch :
1. Hřiště nad školou, nebo plocha
která z něho zbyla, by měla sloužit
pouze a jen škole k výuce či výchově dětí ve škole. Vedení školy, nebo
školská rada měla okamžitě navrhnout potřeby školy, co by na uvolněné ploše mohlo sloužit dětem navštěvující místní školu. Po téměř roce
vykrystalovalo, že se na uvolněné
ploše zbuduje zpevněná asfaltová plocha, která bude využívaná jako dopravní hřiště, bruslařům k rozjížďkám a v zimě
po pokropení i jako kluziště. Na tento projekt se začínají
shánět potřebné finance. Chce to trochu trpělivosti

- na víceúčelové hřiště jsme to zkoušeli 3 roky, než si na nás
Plzeňský kraj vzpomněl.
2. Hřiště na Žižkově náměstí bylo místní podnikatelem ote-

vřeno a předáno k užívání už asi před 14 lety, tedy opět:
žádný certifikát, žádná revize a žádné dopadové plochy.
Částečně ho zničil zub času, částečně děti sami svým přístupem. Rozsudek nad ním vykonala bezprostřední stavba
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domu s pečovatelskou službou, jejíž obyvatelé vyžadují klid
a bezpečí. A to nejde s hrajícími si dětmi dohromady. Využití
tohoto prostoru tedy vidím jako park oddechu : nízké stromečky či keře, vodní fontánka a mnoho laviček. Pokusíme se tuto
vidinu uvést v realitu.
3. Hřiště u Českého domu (na rohu ulic Česká, Smetanova)
by podle mě mělo nadále sloužit pro naše nejmenší a jejich
maminky. Má slušnou polohu nedaleko centra a oplocení je
ještě v dobrém stavu. Nechali jsem si zpracovat návrh rozvržení herních prvků, které by vyhovovaly vyhlášce na veřejná hřiště i evropské normě ČSN EN 1176 a vše mělo potřebné
certifikáty. A cena se nám vyhoupla na 706 831,- Kč. Je proto
žádáno o dotaci z programu Podpora obnovy venkova. První
sněženka ke splnění této vize nám vyroste 4.dubna, finančně
je hrazena ze sponzorského daru, jmenuje se Bobr Out Cuba
a přijďte se podívat, co se dá pořídit za 65 212,- Kč(!). Ještě
pro finanční představu si k ceně celého hřiště připočtěte roční
náklady na revize a udržování herních prvků ve výši cca 4 %
z pořizovací ceny.
Takže zapomeňte na svépomocí budovaná hřiště a alibistické výmluvy, že se na těchto hřištích po dobu jejich existence
žádný úraz nestal – již žijeme někde jinde. A ještě něco, to
nové hřiště bude v budoucnu bez pískoviště, neboť provozovat
a udržovat veřejné pískoviště tak, aby vyhovovalo zmíněným
normám, je takřka nemožné. Takže časem nám veřejná pískoviště zmizí z republiky, asi tak, jako zmizel RUM.
PS: Soukromých pískovišť se žádná nařízení a normy netýkají.
-rv-
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Vážený čtenáři,
představovati se již netřeba, neboť tak za mě učinila
odstupující odpovědná redaktorka. Chtěl bych jí poděkovat za pomoc při přípravě tohoto čísla Kašperskohorského Zpravodaje a doufám, že dokážu pokračovat v její
práci minimálně na stejné úrovni. I když je třeba říct, že
nasadila laťku celkem vysoko.
Toto číslo je speciální alespoň ze dvou důvodů: vychází pozdě a obsahuje i v jiných mediích přetřásané téma
vykácené aleje ve Vimperské ulici. To, že věstník vyšel
pozdě je v podstatě má chyba, nejdříve jsem se musel
naučit jak se vlastně noviny skládají. Je to práce zdlouhavá a nimravá. Proto se Tě, můj milý čtenáři, omlouvám a
chci poprosit o trochu shovívavosti.
Jistě zajímavější je pro každého obyvatele Kašperských
Hor aktuální téma vykácené aleje. Na dalších listech
můžeš najít mnoho faktů, mýtů a vzedmutých emocí.
Prohnaly se mojí „redakcí“ jako zběsilá vlna tsunami.
Proto bych rád vyzdvihl svou naprostou nezaujatost a
nestrannost. Jistě, mohu mít svůj názor na věc, ale ten
pro Tebe není, ani by neměl být, důležitý. Při sestavování těchto novin na mě nebyl vytvářen žádný nátlak a ani
já jsem samozřejmě nebral ohled zda zveřejněné články
korespondují s mými postoji.
Přeji Ti hezké počtení, pohodové jaro a ať Ti nikdo nehází stromy pod nohy. Jak se občas někomu, někde, děje.
				
Luboš Bulan
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AKTUÁLNÍ TÉMA – VYKÁCENÁ ALEJ
příspěvky zaslané čtenáři neprošly redakční úpravou

97 stromů zmizelo z okolí silnice

Razantní změnu na silnici č.II/145 v úseku od označení konce obce až k označení hranice kraje (směr K. Hory - Vimperk)
zaznamenali řidiči ve druhé polovině února. Po opravě této silnice volali už dlouho – zejména v zimních obdobích, kdy se komunikace stávala velmi nebezpečnou. Letos se konečně dočkají samotný kryt komunikace projde úpravami na podzim letošního
roku, ale některé zásahy v rámci příprav
na opravu povrchu bylo nutné uskutečnit
už nyní, v době vegetačního klidu - z krajnic u silnice zmizelo 97 listnatých stromů,
většinou javorů a jasanů.
Komunikace II. třídy číslo 145 v uvedeném úseku je ve vlastnictví Plzeňského
kraje, správu provádí společnost Správa
a údržba silnic Klatovy.
Jaké byly důvody k pokácení tolika
stromů při krajích silnice? Vysvětlení
můžeme najít v oznámení o kácení, které bylo zasláno Správou a údržbou silnic
Městskému úřadu v Kašperských Horách.
V něm se říká, že s ohledem na plánovanou opravu povrchu uvedené silnice
je nezbytné pokácení stromů, které se
nacházejí na krajnicích uvedené silnice
– celkem 97 kusů listnáčů. Důvody ke
kácení jsou následující(citace):
- stromy tvoří pevnou překážku na krajnici (§29 odst. 5 Zákona č. 131997 Sb.
- Silniční zákon) – ohrožení bezpečnosti
provozu na komunikaci;
- kořenový systém stromů zvedá a narušuje povrch – nebezpečí pro projíždějící
dopravní prostředky,
- větve korun zužují průjezdní profil
– nebezpečí poškození projíždějících
dopravních prostředků;
- je ztíženo obhospodařování silničních
pomocných pozemků - sečení krajnic,
vnějších svahů silničních příkopů a zvláště pak mechanizovaného čištění silničních
příkopů.
Dopravní inspektorát Policie ČR Klatovy
souhlasí s jejich odstraněním - § 15 Silničního zákona – zákon č. 13/1997 Sb.
(konec citace)
V oznámení Správy a údržby silnic je
dále uvedeno, že po pokácení stromů a odstranění pařezů bude
umožněno položení nového povrchu vozovky v jednotné šíři, po
úpravě krajnic nebude již komunikace opticky zúžena. Provedení opravy komunikace se předpokládá v září letošního roku.
Starostky města Ing. Aleny Balounové a vedoucí Odboru životního prostředí MÚ Kašperské Hory Heleny Markové jsme se
zeptali, kdo je oprávněn v těchto a podobných případech rozhodnout o pokácení stromů.
„Vzhledem k tomu, že silnice je v majetku Plzeňského kraje,
který prostřednictvím SÚS Klatovy na ní provádí opravy a údržbu není v pravomoci města do jejich správy , na základě shora uvedených skutečností, zasahovat. Bohužel s sebou v rámci
požadavku na zvýšení bezpečnosti silničního provozu nese tato

akce také „nepopulární“ zásahy, jako je
právě pokácení stromů. Přínosem však bude zlepšení povrchu
, sjízdnosti a zvýšení komfortu pro všechny uživatele., uvedla
starostka Kašperských Hor.
Pracovnice Odboru životního prostředí pak doplnila: „Kácení
stromů bez povolení orgánů ochrany přírody umožňuje Zákon

o ochraně přírody a krajiny §8 odst. 2 – Zákon 114/1992 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (umožňuje kácení bez povolení
z důvodů pěstebních, za účelem obnovy a výchovné probírky
porostů a z důvodů zdravotních, umožňuje bez povolení kácet
také při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů např. elektrárnám podle energetického zákona, správcům vodních toků
podle vodního zákona, provozovatelům drah podle zákona o
dráhách a správám silnic podle zákona o pozemních komunikacích – 13/1997 Sb.). Náš úřad doporučil a se SÚS Klatovy uzavřel dohodu o provedení náhradní výsadby (cca 200 ks stromů
na pozemku ve vlastnictví města do poloviny května 2008) za
pokácené stromy.“
-as-						

článek převzat ze Sušických novin
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PROČ!?
Na přelomu února a března letošního roku se v Kašperských
Horách odehrálo politováníhodné drama, které zmrzačilo vzhled
východní části našeho města a okolní krajiny při silnici směrem
na Vimperk. Tentokrát se nejednalo o řádění přírodních živlů,
ale o neméně zkázonosné dílo lidských hlav a rukou. Mám tím
na mysli likvidaci monumentálního stromořadí, které na Vimperské silnici rostlo snad 150 let, a které padlo za oběť arogantní přehlíživosti člověka ke kulturnímu a přírodnímu dědictví,
dochovanému jako zázrakem z minulosti až do dnešních časů.
Umím si představit, že ti, kdož dali tomuto barbarství volnou
ruku, se dokážou rozplakat nad rozbitou vázičkou nebo ztracenou památkou, kterou zdědili po svých předcích, a která z jejich
pohledu není nijak nahraditelná. Proto nepochopím, jak mohou
dědictví, které naši předci zanechali pro nás všechny, tak lehkovážně, bez uzardění a bez reálné možnosti náhrady, zničit.
Mám neodbytný pocit, že právě tady a v takovýchto případech
obecně začíná ten lhostejný, ignorantský vztah lidí ke svému
okolí a prostředí, kde žijí. Právě takto a takovými činy se prohlubuje hodnotová dezorientace mládeže, vyvolávají a posilují
sklony k vandalství na hřbitovech, neúcta až brutalita ke starým
lidem a jiné skutky dříve nevídané a neslýchané, nad kterými
bezmocně žasneme a nechápeme, proč a jak se mohly stát.
Nejsmutnější na všem je to, že stromořadí vydala zkáze osoba,
která stojí v čele našeho města a která v první řadě by měla dbát
na to, aby se hodnoty, kterými město disponuje, chránily. Marně
se snažím odhalit motivaci, která paní starostku vedla k pokleslému usilování o likvidaci stromořadí, které celé generace

Přežili jsme tornádo, nepřežili aroganci
moci – příroda pláče,
radní se radují ?

Jaro je zase tady, příroda se pomalu probouzí. Stěhovaví
ptáci se vrací do rodných hnízdišť, rozkvétají první jarní květy,
stromy začínají rašit. Ne všechny živé organismy letošní mírnou zimu přežili. Díky lidské necitlivosti paradoxně nepřežili
právě ty, kterým se dařilo za posledních 200 let přežít všechny
extrémní podmínky i letošní, na Šumavě snad nejsilnější tornádo za poslední staletí. O čem mluvím? O cca 170 let staré aleji
, která tvořila dominantu našeho města. Vím, že v posledních
letech se o této aleji často hovořilo ve spojitosti s bezpečností
silničního provozu a sám jsem se jako zastupitel několika jednání zúčastnil.
O to víc jsem byl překvapen, že nebyly ze strany obce dodrženy
dohody a začalo se potichu s likvidací celé aleje a to až do intravilánu města bez předchozího schválení.
Nejsem fanatik. I mě jde v první řadě o lidské životy a bezpečnost. O to více pro mne zůstává nepochopitelné,že kvůli několika jedincům chráněných rostlin se již několik let díky CHKO
v tomto úseku nesmí v zimním období udržovat komunikace
klasickým způsobem . Tím je nejvíce narušena bezpečnost na
této komunikaci. Kde byli všichni ochranáři při kácení staletých
stromů v těsném sousedství rezervace? ( co by se stalo soukromníkovi, kdyby udělal totéž na svém vlastním pozemku?)
Nyní k podstatě věci. Co jsme dokázali likvidací staletých
zdravých stromů? Stouplo nám sebevědomí při myšlence,
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Jsem půvabná svými lesy, sličná svými sady,
líbezná zelení svých luk a stříbrem svých vod.
Š u m a v á k ů Buď ke mně šetrný, nauč se mě znát, milovat
považovaly za a chránit./ Krajina tvého domova /

součást
svého domova a za celá dlouhá léta se nenašel takový, kdo by se
odvážil vztáhnout na ně ruku. Stejně tak nepochopím, že ona,
která byla vždy tak citlivá na otevřenost a průhlednost projednávání a rozhodování městských orgánů o každé maličkosti,
rozhodla o přijetí genocidy stromořadí pouze o své vůli, aniž by
postoj města v dostatečném předstihu projednalo zastupitelstvo
nebo alespoň rada města a aniž mohli být přizváni lidé či instituce, které se v takové problematice vyznají.
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Stromy padly a to, že proti našemu městu bylo zahájeno správní řízení pro jejich nezákonnou
likvidaci, jim život už nevrátí. Proto je třeba, aby se na tento
vpravdě vandalský čin nezapomnělo. Jen všímavostí a angažovaností občanů v záležitostech veřejné zeleně lze snížit riziko
opakování něčeho podobného. Chovám v sobě naději, že všichni, kdo se na tomto politováníhodném skutku účastnili, časem
poznají a uvědomí si jeho nízkost a bídu. Lidová moudrost totiž
praví, že na každého jednou dojde. V letošním předjaří došlo, i
když ve zcela jiném smyslu než říká přísloví, na naše stromy.
Doufám, že ti, kdo se podíleli na tomto barbarství, si na zbytečně a neregulerně utracené stromy vzpomenou, až dojde jednou
zase na ně.
								
František Stíbal
		

Co načala vichřice,
dodělala radnice.

co nedokázal uragán, zničili jsme sami.
Jsme zase mocnější než příroda? Komplex
kulatého razítka? Silnice se rozšiřovat nebude, solit v zimních
měsících také ne a tak jsme zase na začátku, jen s hřejivým pocitem, že jsme po našich předcích zase něco zničili ,co se již nedá
nahradit.
Paradoxní je také přístup vedení různých obcí. V některých
městech zachraňují a přesazují vzrostlé stromy za milionové
částky /ČT – regionální zpravodajství – přemisťování 80 let
starého kaštanu/, v jiných mnohem starší a cennější likvidují.
Přitom staré a skutečně nemocné stromy
stojí jako torza v Dlouhé ulici již řadu let a nikomu to nevadí.
Bezpečnost občanů v tomto případě není také na 1. místě. Jinak
by nebylo možné, aby více než dva měsíce po vichřici
byly silnice obklopeny napůl vyvrácenými stromy směřující
přímo na těleso komunikace. Stačí závan větru či mokrý sníh a
neštěstí je hotovo.
Co říci závěrem. Při pohledu na poslední číslo Kašperskohorského zpravodaje a na jeho titulní článek „ Nejničivější vichřice nového století“ bych řekl, že ta se konala v Kašperských
Horách o dva měsíce později.
				
Ivan Lukeš, zastupitel
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I já se ptám PROČ a o co jim jde?
Ptám se po důvodech, které vedly místostarostu města
a člena zastupitelstva k tak jednostranné kampani (včetně mediální) proti kácení stromů v Kašperských Horách. Čím víc o tom
přemýšlím, tím víc mi vychází, že nejde ani tak o stromy, jako o
útok na mně. Důvodů k této domněnce se nabízí hned několik.
Nějak se mi nechce věřit, že by pan Lukeš byl vskutku pravověrný ochránce přírody. To by přece všude chodil pěšky a nejezdil by z horního na dolní konec náměstí autem, neznečišťoval
by ovzduší pálením všeličehos při topení v kotli (jak si stěžují návštěvníci města), nepálil by plasty v aleji za Sokolovnou,
když likvidoval zbytky větví poté, co ty silnější rozlámané
při vichřici si odvezl na otop domů. Teď mně napadá, kde byl
pan Lukeš, když se kácely stovky ovocných stromů při aleji za
Sokolovnou? Ovocný sad o takové rozloze byl jistě na Šumavě
naprosto jedinečný. Škoda, že už televizní kamery nezachytí tu
jarní kvetoucí krásu. A ještě jedna poznámka: když už jde panu
Lukešovi o nerušený pohled na dominanty v krajině, nevadí mu
ve výhledu na Kašperk ten obří seník s okolní loukou rozdupanou od býků a koní v bezprostřední blízkosti turistické trasy na
hrad? A byl vůbec postaven legálně?
Na útoky pana Lukeše jsem si zvykla. Od jisté doby
nevynechá sebemenší příležitost mně cokoliv vytknout, jakoukoli činnost zpochybnit apod. Tento jeho zaujatý postoj se
datuje od doby, kdy jsem neumožnila převod pozemků v jeho
prospěch od pozemkového fondu. Naopak, žádala jsem převod
těchto pozemků pro město, neboť je město může podle územního plánu využít jako parcely na rodinné domy, a tudíž je od
pozemkového fondu dostane zadarmo. Přece jsme oba v zastupitelstvu proto, abychom především hájili zájmy města. Nebo je
to z pohledu pana Lukeše jinak? Věřím, že město tyto pozemky
získá, jen nevím, proč se převod „táhne“ už třetí rok.
Příčiny postoje a chování pana Lukeše jsou průhledné a jasné. V případě místostarosty mi zatím ty pravé důvody
unikají. Podivuji se nad tím, že sveřepě trvá na tom, že jsem
alej vydala kácení já bez souhlasu rady a zastupitelstva. Vědomě tedy veřejnosti předkládá nepravdivé informace a zatěžuje
své svědomí. Nemůže popřít, že jsem mu několikráte vysvětlovala, že o zeleni na cizích než městských pozemcích rozhoduje výhradně odbor životního prostředí podle platných zákonů, tedy je v pravomoci státní správy městského úřadu, nikoliv
města. O záměru kácet stromy na Vimperské jsem Radu města
informovala poté, co Správa a údržba silnic kácení oznámila a
současně s tím jsem uvedla i důvody proč se tak stane. Místostarosta zřejmě na radě nebyl přítomen. Znovu připomínám,
že rozhodovat o tomto kácení či nekácení zeleně nepřísluší ani
radě ani zastupitelstvu. Přesto si místostarosta projednání této
záležitosti na minulém zastupitelstvu (27. 2.) vyžádal, avšak ani
tam proti kácení nenašel dostatečnou (nadpoloviční) podporu.
Zastupitelé se dále shodli na tom, že další postup v této věci určí
Rada města. Ta na následujícím jednání (5. 3.) za účasti dalších
zastupitelů, kteří měli o věc zájem, se opět většinou vyslovila
pro pokácení zbývajících stromů rostoucích v tělese nebo

Cesty, stromy, zákony a vášně
V Kašperských Horách žiji s malou přestávkou již téměř 30 let.
To je v životě lidském dost dlouhá doba. Připočtěte k tomu 9
let práce stavebního technika na zdejší radnici, k tomu přidejte
množství informací ze stavebních archívů a spisů, které jsem

bezprostřední blízkosti komunikace včetně několika přerostlých
lip, o jejichž pokácení opakovaně žádali vlastníci bytových a
rodinných domů z důvodu ohrožení jejich majetků.
Jsem přesvědčena, že postup odboru životního prostředí městského úřadu byl v tomto případě v souladu s platnou
legislativou. Tomu nasvědčuje i to, že instituce, která bdí nad
ochranou přírody a je v tomto ohledu tou nejpovolanější, tedy
Správa NP a CHKO Šumava proti kácení neprotestovala, ani
nezakročila. Zřejmě i ona shledala, že veřejný zájem bezpečnosti
a ochrany zdraví převažuje nad zájmy ochrany přírody. Vimperská alej nebyla významných krajinným prvkem, ani nepožívala
jiný stupeň ochrany přírody, jak se nás snaží přesvědčit někteří.
Proto mně zaráží, že přes všechny tyto souvislosti místostarosta považoval za nutné oznámit (udat?) kácení České inspekci životního prostředí, která s městem zahájila správní řízení o
udělení pokuty.
Sama se nechci na odbor životního prostředí vymlouvat. Můj názor na věc je od počátku jasný. Důvody, které uvádí
SÚS ve svém oznámení (citováno na jiném místě Zpravodaje)
jsou podle mého dostatečně pádné a plně je respektuji. Pokud
se má silnice opravovat a pokládat nový koberec za několik
miliónů korun, pak si silnice o šířce necelých 5 metrů (silničářské normy pro dvousměrnou komunikaci předepisují min. 6
m) zaslouží odstranit pevné překážky, které přímo v ní rostou.
Takových alejí, kde rostou stromy v krajnici komunikace mnoho nenajdete, většinou jsou vysázené až za příkopem. Stromy
nepatří do silnice, ale do volné krajiny. Odkácením stromů se
průjezdnost Vimperské zlepší, případné dopravní nehody neopatrných řidičů nebudou mít tak tragické následky jako po nárazu do stromu. Současně s tím v zastavěné části obce odpadnou
obavy obyvatel o životy a zdraví při každém větším větru, dešti
nebo sněhu. Jsem přesvědčena, že každý soudný a reálně uvažující občan pochopí, že pokud se město má dále rozvíjet a žít z
turistického ruchu, pak musí být bezpečně dostupné. Je logické,
že rozměry silnice, kterou před sto lety jezdily převážně koňské povozy, dnešním dopravním prostředkům a hustotě provozu
nevyhovuje. Podle mého přesvědčení přínos opravené komunikace i s kácením, které ji provází, jednoznačně převažuje nad
negativními důsledky, jež s sebou přináší.
Závěrem jen tolik: ať už oba pány k jejich počínání v
cause kácení stromů vedlo cokoli, na jedno jsem zvědavá. Jak se
budou zasazovat o jiné stromy, tentokrát o lesní majetek města,
kterému z rozhodnutí ministra životního prostředí hrozí nebezpečí napadení a zničení kůrovcem. Tady už nejde o stovku ale
tisíce stromů, o škody ve stovkách miliónů na našem majetku a
o nedozírné poškození Šumavy a celého regionu. Co s tím uděláte, pánové?
							
Alena Balounová, starostka

stačil vstřebat za tuto dobu a tak si občas připadám jako malá
kronika. Bohužel, špatně zapomínám, a tak se mi vybavují různé, převážně hanebné skutky různých našich občanů a jejich
předků v historii města více, než-li bych si skutečně přál.
								
				
pokrač. na další straně
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pokrač. z předchozí strany

To, že nový občan se na Šumavě dokáže rozohnit nad skáceným
stromořadím, snad pochopit dokážu ale už vůbec ne to, že dva
zastupitelé v médiích vystupují proti souhlasu většiny, a ještě
se s tím chlubí před kamerou. Připomíná mi to z jejich strany
trochu truc a Kocourkov, nebo snad dnes již bouři ve sklenici
vody či ještě něco jiného ?
Kácení stromů rostoucích na krajnicích silnice II.třídy č.145
Kašperské Hory - Vimperk:
Věc byla oznámena, projednána v radě a vysvětlena na zastupitelstvu jako dodatečně zařazený bod jednání a schválena. Stromy jsou pokáceny, částečně zpracovány a odklizeny, ale práce
musely být zastaveny a čeká se na inspekci a její místní šetření.
Nic nebylo potichu ani tajně, stromy se kácely při této silnici již v minulých letech. Proběhlo to v souladu se zákonem o
pozemních komunikacích a v letošním roce i jako podmiňující
přípravné práce pro plánovanou opravu povrchu silnice II/145 v
úseku od kapličky u školy po hranici okresu a kraje.
Pokud někdo četl publikovaný rozhovor s novým ředitelem Správy a údržby silnic Klatovy, tak se mohl dozvědět, že podmínkou
pro opravu silnice za miliony Kč, bylo odstranění dopravních
závad v podobě stromů rostoucích přímo na krajnicích těchto
vozovek. Souhlas dopravního inženýra policie a projednání s
CHKOŠ byly rovněž.
Jak chcete pánové-ochránci rozumně investovat peníze daňových poplatníků /nás všech/ do opravy silnice II/145 s horizontem životnosti minimálně 10-ti let, a současně ponechat přestárlé stromy stát. Sami uvádíte stáří stromů od 150 po 200 roků.
Nevím, jak jste k tomu došli, ale i malý skautík by ubral na emocích a šel si to spočítat na pařez. Jak může dopadnout komunikace po nějakém čase a podle Vašich představ, si většina z nás
může prohlédnout v kaštanové aleji ve směru na Tuškov.
Zřejmě máte, pánové, představu, že pak stačí vzít telefon, zase

Sním či bdím?!

Kašperské Hory se po letech klidu dostaly alespoň na chvilku
do zájmu médií. Pokácené stromy na vimperské silnici vzbudily
zájem veřejnosti a samozřejmě i některých tak zvaných ochránců přírody, kteří se tak po čase mohli opět zviditelnit. Tito jedinci iniciovali stížnost na Českou inspekci životního prostředí na
protizákonné pokácení stromů a budou mít velkou radost, když
inspekce najde pochybení v jednání města a bude mu udělena
pokuta. Samozřejmě, čím větší, tím lepší, ať si to město pamatuje! Tito jedinci jaksi pozapomněli, že o věcech veřejných rozhoduje zastupitelstvo či Rada města, která vzešla z řádných voleb
občanů Města Kašperské Hory. Při rozhodování o pokácení 38
stromů rozhodla rada v poměru 4:1 po předchozím jednání 12
zastupitelů. V demokratickém systému je normální, že názory

Kácením stromů jednotné NE !

V naší dnešní reportáži jsme se ptali kolemjdoucích z různých
profesí, zda souhlasí s kácení alejí u cest:
Pokrývač: „ Ještě do nedávna to v Kašperkách byl zlatej důl.
Lidi si tu nasázeli pořádně vysoký stromy až k barákům a ty jim
větvema a padajícím listím ničily střechy a vokapy. Největší džob
byl vždycky po nějaký vichřici. Loni jsem si vydělal na nový auto
a letos jsem chtěl na slušnou dovolenou, ale ouha pojedu tak do
pr… Vono jim to v Kašperkách už došlo. Rád bych to kácení
nějak zarazil!“
Realitní makléř : „Když jsem si mapoval revír, vytipoval jsem si
takové tři baráky za školou. Zjistil jsem si jejich konstrukční
systém a řeknu vám, ty by pád těch stromů, které rostou vedle
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zavolat televizi nebo inspekci ŽP a miliony na opravu jsou na
světě. Omyl, to stačí pouze k tomu, aby přijeli senzacechtiví
reportéři a udělali reportáž na zakázku. Prosím, probuďte se!
Ostudu jste udělali, všichni Vás viděli jak Vám to v televizi sluší
a teď zkuste přemýšlet .
Myslíte si, že investor, kterému díky Vám hrozí pokuta, bude
ochoten třeba v přístím roce investovat znovu do komunikace
– průtahu náměstím? Skutečně si myslíte, že nás Plzeňský kraj
bude za takovou reklamu milovat a nepošle nás někam……?
Vím, Vy nebudete mít čas se zabývat takovými přízemními věcmi, dál budete placeni z našich daní, koukat se třeba na rekonstrukci svého pracoviště - muzea, nebo počítat čolky v tůních
nad Radešovem, které Vám za peníze z dotace pomohl vybudovat daňový poplatník.
Snad ještě jednu poslední poznámku. Nové Kašperské Hory jsou
občanským sdružením, kde názory mohou být různé, ale názor
většiny byl a je respektován. V demokracii je to prý běžné.
Dovolte mi na závěr i poznámku lidskou, přesto, že se jedná
o stromy. Zkuste si všichni, kdo čtete, odpovědět sami. Co si
myslíte o charakteru a morálce lidí, kteří úmyslně vyvolají vášně, píší hanlivé články a přitom vědí, že osočený a napadený se
může jen obtížně bránit, když je po úrazu omezen v činnosti a
pohybu. Koho a co chtějí chránit, když k člověku v tísni se takto
chovají. Jakou pak mohou mít důvěru u svých partnerů a spolupracovníků. Jestliže cílem bylo poškodit pověst a věrohodnost
Města Kašperské Hory ve vztahu k jeho partnerům, pak se jim
to povedlo, ale nevím, zda mohou být na sebe hrdí. Já se však za
ně stydím a ptám se koho a čí zájmy vlastně zastupují ?
J.Baloun, Nové Kašperské Hory

se různí a že dojde k přehlasování, i když se mně to nelíbí. To
však neznamená, že budu kolem sebe šířit zlobu a nenávist.
A taky je normální, že většinový názor přehlasovaná menšina
respektuje. Prostě, když se něco dělá, nemusí se to líbit všem.
Ale, že někteří zastupitelé pozvou inspekci na vlastní město, to
opravdu nechápu. Z toho by měl radost Dr. Chocholoušek nebo
snad Svatá inkvizice?
Opravdu nechci mít z našeho města skanzen, a to si myslím, že
i většina z Vás, rozumných občanů.
							
Ing. Miroslav Mäntl, člen rady města

nich nevydržely. V duchu jsem si přál víc těch orkánů, no a potom
bych jim nabídl na prodej takový ty byty co mi moc nejdou na
odbyt. A kdyby byli ty lidi chytrý, tak by jim ty nové byty zaplatila obec. Celý můj plán ale spadl spolu s těmi stromy. To kácení
bych fakt zakázal.“
Cestář : „Cesta od školy směrem na Vimperk nebyla v nejlepším
stavu. Na jaře, když ty stromy nabíraly na síle, tak ještě nadzvedly ten asfalt a on popraskal. To pak přišla naše chvíle, rozdělali jsme oheň pod nádrží s asfaltem a lili jsme ho kropáčema do
těch prasklin a na to jsme přihodili drobnej štěrk. A tak to šlo
roky.
pokrač. na další straně
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pokrač. z předchozí strany

Teď tady položí vrstvu tý balený finišerem a já budu muset jezdi
makat někam jinam, určitě dál. Ty stromy tady měly zůstat, stejně už byly s tím asfaltem tak spojený, když rostly z něj.“
Mladá maminka s dětmi : „U bytu kde s dětmi bydlím nemáme
žádný prostor kde by se dal skákat takový ten paňák na zemi, co
jsme si ho jako malý děti kreslily křídou. Proto jsem často chodila s dětma směrem na Cikánku a tam ta zábava pro nás začala.
Vždy když jelo auto skákali jsme s dětmi mezi těma autama a
stromama jako na tom paňáku. Děti se mi tam vždy unavily z
toho věčného poskakování a po obědě hezky usnuly. Zlepšovala
se jim tam mrštnost a bystřila pozornost, jinak by je srazilo
auto. Teď ale nevím kam budu s dětma chodit, a to tam chtějí
udělat ještě chodník na tu Cikánku. Prý se tam konečně vejde.
Nešťastně jsme si s dětma sedli na ten největší pařez tý stoletý
aleje co říkali v televizi a vysvětlovala jsem dětem, že jeden
letokruh je jeden rok života toho stromu. Počítali jsme to několikrát, ale vždy nám u toho nejstaršího stromu vyšlo jen 62 kruhů
! No nic, ale teď začne nuda, bez těch stromů už to uskakování
nebude takový.“

LÍPA MALOLISTÁ – ZNAK ČESKÉ
STÁTNOSTI

Narodila jsem se asi v roce 1837 v lesní školce nedaleko Žďánova , kde jsem prožila radostné dětství. Asi v 10 letech jsem
byla spolu se spolužáky přesazena k nově budované komunikaci
vedoucí do krásného městečka Kašperských Hor. V mládí bylo
o mne vzorně pečováno a tak jsem rostla jako z vody.Měla jsem
štěstí. Svůj dlouhý život jsem prožila nedaleko školy a tak jsem
mohla sledovat všechny události. Pubertu jsem prožila cekem v
klidu, přestála kalamitní vichřice v 70. letech předminulého století.
Ani 1. ani 2. světová válka na mne nezanechala žádné negativní stopy. Viděla jsem však mnoho hrůz a bezpráví. I když války
skončily, neměla jsem vyhráno.
V 50. letech jsem strachy zezelenala při pohledu na ničení
sakrálních památek, odstraňování křížků a hanobení kapliček a
strhávání soch. I výstavbu nových domů v roce 1952 jsem přežila
ve zdraví. I když se stavělo v těsné blízkosti, těžká technika se mě
raději vyhnula i když jsem jí překážela.
Na rok l968 a okupaci jsem se již dívala z velké výšky a myslela
si, že mě nemůže již nic ohrozit.
Přišel rok 1989 a nikdo se mě nevšímal. Rostla jsem jak jsem
chtěla. Možná i někomu stínila, ale nikdo se nenamáhal upravit
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Cyklista: „Já jsem z Prahy, víte, a my tam máme takovou
partu závodníků na kole a když jsme tady byly na dovolený, dali
jsme si závody z náměstí do Řetenic na Rosu. Vzali jsme to po
tý starší cyklostezce lemovaný alejí. To jsem čuměl, cyklostezka
o šířce 4,7 m, to ani v okolí Prahy nemáme. Nejsem moc dobrý
závodník a chvíli po startu mě kluci předjeli. Mělo mi to dojít,
že tady není něco v pořádku, netrkly mi ani ty dva pomníčky
u cesty, jeden hned na Cikánce a druhý na Ramajzlu. Když se
ale proti nám vyřítilo auto a potom i kamion, došlo mi, že to
není cyklostezka, ale silnice II. třídy. Ještě více jsem zpomalil a
vyhýbal se těm autům a hlavně těm stromům. Klukům ve předu
to ale nedošlo a makali dál. No a když jsem přijel do cíle, byl
jsem první. Ostatní buď srazilo auto, nebo narazili do stromu.
Teď, když to vykáceli, tak určitě příště už nevyhraju. Bez těch
stromů mě kamarádi zase předjedou, voni jsou fakt dobří.“
Chtěli jsme ještě získat názor podnikatele z okolí - pana Adámka, ale ujel nám v černé dodávce. Nevíme co by na to říkal on,
ale už by to nezměnil : Kácení stromů říkáme NE!
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moji korunu. Mě to nevadilo. Kypěla jsem zdravím a plánovala si
budoucnost na dalších 100 let.
V roce 2006 mne obklopilo několik lidí a připichují na mou borku nějaké papíry. To Nové Kašperské Hory začaly s předvolební
kampaní. Držím jim palce. Za svůj dlouhý život jsem již zažila
mnoho politických zvratů. Mám radost , když -Nové – znamená
to, že zase po dlouhé době bude o mne někdo pečovat .
Hurá……
Leden 2007.Přežila jsem snad nejsilnější vichřici co Šumava
pamatuje.
Březen : blíží se hlouček lidí. Ty znám z předvolební kampaně.
Nemám strach. Vždyť jsem znala jejich otce, dědy i pradědy. Nic
se mi nemůže stát.
Náhle slyším zvláštní zvuk. To nejsou zvony z nedalekého kostela. To je umíráček- to jsou přece motorové pily. Kamarádka vedle
mne padá jako podťatá……. I já cítím tupou bolest…….
I když jsme živé, neumíme křičet – to musí udělat někdo za
nás.!!!
Ivan Lukeš, zastupitel

Jako bolestnou připomínku nejsmutnějšího jara, jaké jsem dosud v Kašperských Horách prožil, nabízím následující text všem, kdo byli
také zasaženi a rozumějí.
František Stíbal
Kašperskohorské stromořadí
Žily tu s námi
po dlouhé roky šuměly
ve slokách letopočtů
stály tu
věrně a tiše
druh druhu
nahlížel do předsíně
důstojně stály
když náhle
zhroutil se čas
do bezživotí
utichly verše věků

ležící kmeny
těla podřezaná
do prázdna žalují
ta hrůza děsí pocestné
do morku kostí
do křivek letokruhů
co je to s námi ?
co s námi
stromy i lidmi
bude ?
								
Kašperské Hory
březen 2007
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Kašperskohorští sportovci bilancovali
V sobotu 10.března 2007 se konala valná hromada TJ
Kašperské Hory. Organizace, jež sdružuje v pěti oddílech
(Klub českých turistů, kopaná, orientační běh, lyžování
a stolní tenis) téměř 180 sportovců, se na svém výročním zasedání zabývala hodnocením sportovní činnosti,
hospodařením, volbou nového vedení a schvalováním
rozpočtu pro rok 2007. V rámci sportovních výsledků uplynulého roku bylo v téměř každém sportovním
odvětví čím se pochlubit čestným hostům, jimiž byli
starostka města Ing. Alena Balounová a zástupce Pošumavského sportovního sdružení Tomáš Cihlář. Milým
zpestřením bylo ocenění členů tělovýchovné jednoty,
kteří v letošním roce oslaví životní jubilea. Jmenovitě se
jednalo o paní Naďu Kintzlovou – dlouholetou cvičitelku žen, aktivní turistku, lyžařku a životní oporu sportov
ního
nestora Emila Kintzla, paní MUDr. Máriu PatákoOcenění jubilanti (zleva): Mária Patáková, Naďa Kintzlová a Karel Větrovec Foto: PF
vou – dětskou a dorostovou lékařku, orientační běžkyni
a lyžařku, a pana Mgr. Karla Větrovce – kronikáře města, jenž se svým fotoaparátem nechybí na žádné z akcí pořádaných
TJ. Na závěr zasedání proběhlo promítání fotografií z řádění orkánu Kyrill a prezentace z pořadatelských aktivit orientačních běžců – Silvestrovské bloudění po Kašperských Horách a DVD záznamu 9.ročníku Šumavského kufru. 		
Text: Miloš Fiala

Fotbalové jaro

Poslední dny odpočítávají místní fotbalisté do začátku jarní části
ligové soutěže. Mužstvo mužů, které po loňském nezdaru v III.
třídě sestoupilo zpět do IV.třídy – skupiny B má po dobrých
podzimních výkonech nakročeno k boji o postup do vyšší ligy,
když na vedoucí Malý Bor ztrácí 3 body. Budou to mít však naši
fotbalisté těžké, protože situace v tabulce je velmi vyrovnaná.
Na třetím místě se ztrátou pouhých 2 bodů je mužstvo Chanovice B, které vede před čtvrtými Milčicemi díky lepšímu skóre.
Páté Hartmanice ztrácí pouhé 3 body a šesté Žichovice B jen o 2
body méně. Bude tak hodně záležet na jarní formě mužstev, kdo
se nakonec posune o ligovou úroveň výš. Mužstvo mužů můžete
přijít povzbudit při domácích zápasech, a to 21.4. s Pačejovem,
5.5. s Milčicemi, 19.5. se Soběšicemi, 2.6. s Nezamyslicemi B a
9.6. se Žichovicemi B. Začátek zápasů vždy v 17.00 hod..
Žákovský fotbal reprezentují v okresní soutěži dvě mužstva
– žáky vedou František Oudes a Josef Kašák, o minižáky se
stará Miloslav Eger. Po podzimní části okresního přeboru žáků
se kašperskohorští umístili na pěkném 2.místě ve skupině C,
což jim zajistilo postup do finálových bojů o 1. – 6.místo. Ty
se rozeběhnou v jarních měsících a i vy můžete přijít povzbudit mladé fotbalisty při domácích utkáních. Zápasy se hrají v
sobotu odpoledne, a to 21.4. utkání se Švihovem, 5.5. se Svéradicemi, 19.5. s Bolešinami a 9.6. s Kolincem. Začátek vždy ve
14.30 hod.. Výjimkou domácích zápasů je utkání s Nalžovskými Horami, které se odehraje ve středu 23.5. od 17.30. I sem jste
srdečně zváni.
Nejmenším fotbalistům se podzimní část tolik nevydařila, ale
v jejich kategorii je důležitější radost ze hry a postupné osvojování základních dovedností s míčem. Do konce bojů ve skupinách zbývají ještě 4 kola, v nichž místní minižáci přivítají hned
dvakrát soupeře na domácím hřišti. V neděli 8.dubna se utkají s
mužstvem z Horažďovic a v neděli 21.dubna s týmem Nalžovských Hor. Začátek zápasů je v 10 hod. Přijďte povzbudit naše
nejmenší fotbalisty.
Z podkladů OFS Klatovy zpracovala P. Fialová

I
N
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E

SPORTOVNÍ POZVÁNKA
Ve čtvrtek 26.4.
pořádají MěKIS a KČT
KAŠPERSKOHORSKÝ
BĚH DĚTÍ
Místo: Karlova ulice
(u garáží)
Prezentace od 15.30
Start nejmladších v 16 hod.
Kategorie:
Dívky – Hoši
Školka, 1.-2.třída, 3.-4.třída, 5.-6.třída, 7.-9.třída
Každý účastník obdrží sladkou odměnu!!!!
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Úspěchy běžeckého lyžování
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I přes žalostné sněhové podmínky, které provázely tuto zimu, se lyžaři – běžci z Kašperských Hor pilně účastnili závodů,
kde dosahovali velmi pěkných výsledků. Sourozenci Chladovi startující za oddíl Sokol Stachy navázali na úspěchy z
minulých let. Martin Chlada získal při pěti
startech na krajských přeborech celkem 2
tituly krajského přeborníka a v ostatních
závodech vždy dosáhl medailového umístění. Eva Chladová se v kategorii dívek
pohybovala na dohled od stupňů vítězů, ale
k jejich dosažení jí chyběl pověstný kousek závodnického štěstí. I tak jsou umístění
kolem 6.místa velmi pěknými výsledky.
V rámci republikových měření sil se mladí
sourozenci také neztratili. Martin se pohyboval na začátku druhé desítky, Eva objela
závody rovnoměrně vždy na 35.místě. V
konečném zúčtování Českého poháru žactva tak obsadil Martin pěkné 15.místo a
Eva 30.místo.
Jednoznačným vrcholem celé sezóny bylo Závodníci Sokolu Stachy se svým vzorem Kateřinou Neumannovou a trenérem Karlem Novým z Kašfinále celostátní soutěže „Hledá se nová perských Hor (horní řada – Eva 1.zleva, Martin 5.zleva, spodní řada – Karel Nový 1.zleva)
Kateřina Neumannová“. Martin se do finále
probojoval vítězstvím v regionálním kole, které se uskutečnilo 25.února na šumavském Zadově. Eva skončila v tomto závodě třetí, což jí také stačilo na postup. A jak si vedli Martin s Evou při finálovém klání na Horních Mísečkách?
V sobotním závodě na 3 km volnou technikou si dojel Martin pro pěkné 12.místo, časem 8:31,2. Eva na stejné trati
vybojovala v kategorii dívek 38.místo, časem 11:16,3. V neděli se závodilo na stejné distanci, tentokrát však klasickou
technikou. Martin si pádem při hromadném startu pohoršil na 18.místo, Eva i přes
vylepšení času dosáhla stejného umístění, jako v sobotním závodě.
O tom, že běžecké lyžování je krásný, i když velmi náročný sport, by mohl vyprávět i úspěšný dorostenec, student vimperského gymnázia, Petr Janošík. I když s
lyžováním začal poměrně
pozdě (v 15 letech), podařilo
se mu poctivým tréninkovým
úsilím za dva roky vypracovat
k velmi kvalitním výsledkům.
V krajském přeboru Jihočeského kraje (Petr lyžuje za Ski
klub Šumava Vimperk) získal
hned 2 medaile – stříbrnou a
bronzovou. V seriálu Vimperských kritérií se pravidelně
umisťoval na stupních vítězů
a dařilo se mu i v regionálním
Petr Jánošík (vpravo) při vyhlášení vítězů na šumav- kole závodu „Hledá se nová
ském Zadově
Kateřina Neumannová“, kde
obsadil 2.příčku. Největšího úspěchu uplynulé zimní sezóny Petr
dosáhl v nejznámějším závodu Šumavy – „Šumavském skimaratonu“. V silné konkurenci si dojel pro vítězství v kategorii dorostu,
když trať dlouhou 20 km klasickou technikou absolvoval v čase
80:57,5 min..
Mezi dospělými závodníky dosahoval po celou sezónu výborných
výsledků Martin Šimurda startující za Ski klub Šumava Vimperk.
Na krajském přeboru Jihočeského kraje vybojoval první a druhé
místo, při Šumavském skimaratonu v silně obsazené kategorii mužů Martin Šimurda při vítězství na Jarním běhu, k němuž mu blahopřála
získal 8.místo volnou technikou a 3.místo v klasickém závodě na 20 i Katka Neumannová
km. Úspěšnou sezónu završil vítězstvím při tradičním Jarním běhu 4.března na Zadově, kde mu k zisku zlaté medaile
blahopřála i novopečená mistryně světa Kateřina Neumannová.
Text Pavla Fialová, foto – archiv J.Chlada a Ski klub Šumava
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