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Speciální zimní 
prohlídky hradu Kašperk 

s doprovodným programem
28. 12. 2008 - 1. 1. 2009 

od 10:00 do 16:30 poslední prohlídka začíná v 15:30

Tématické zaměření: 
Život za vlády  Jiřího z Poděbrad.
Návrat vzdělanosti a světské zábavy do Čech.
Rok 2008 - 550 let od začátku vlády posledního 
Čecha na českém trůně.

S tímto titulkem vyšel článek 
v deníku MF Dnes 14. listopadu 
doplněný fotografií zachycující 
ředitele NP Šumava Krejčího, 
ministra ŽP Bursíka a náměstka 
ministra Pelce údajně při deba-
tě na radnici. Článek autorky 
Jitky Šrámkové hrubě zkreslil 
skutečný průběh a obsah  jed-
nání, která toho dne proběh-
la  v našem městě. Ministr ani 
ředitel parku na radnici nebyli 
a žádnou směnu lesů městu 

nenabídli.
Jak to ve skutečnosti bylo?
Setkání starostů šumavských obcí  s mi-
nistrem a ředitelem parku toho dne za-
čalo po 13. hodině v areálu Správy NP 
v Kašp. Horách. Na společném jednání, 
kde bylo přítomno dalších 12 starostů 
okolních obcí, nepadlo slovo o nějaké 
směně lesů v majetku města za hospo-
dářské lesy mimo park. Celé téměř tři 
hodiny se řeč točila kolem materiálu 
nazvaného Master projekt Šumava, kte-
rý byl starostům na jednání předložen. 
Méně pak zbylo času na problémy vzá-
jemné komunikace, rady parku a další 

opakovaná témata. O městských lesích, 
ani o tom, jak v nich město hospodaří, 
nepadla jediná zmínka. Když pánové ne-
mohli hovořit o vstřícném přijetí jejich 
nového ideového záměru po jednání 
na tiskovce před přítomnými starosty, 
tak se opřeli do Kašperek. Navíc paní 
Šrámková, která mě kontaktovala ve-
čer na mobilu, do svého článku použi-
la jen část mé odpovědi na položenou 
otázku o možnosti směny lesů. Odpo-
věděla jsem jí, že pokud by se jednalo 
o směně, záleželo by na konkrétní na-
bídce a muselo by směnu odsouhlasit 
zastupitelstvo města. Ale, (a to už pí 

Směníme lesy,  nabídl ministr (?)

pokračování na další straně



Šrámková nenapsala) vzhledem k tomu, 
že zastupitelstvo města se už rozhodlo 
pro podniknutí takových kroků, které 
povedou k vynětí městských lesů z par-
ku, je na jednání o směně pozdě. Druhá 
část mé odpovědi se zřejmě do plánova-
ného vyznění článku nehodila. 
O postoji města ke znovu navrhované 
směně lesů v I. zónách, se kterou přišel 
ředitel parku naposledy  počátkem října 
a ke které se rada města (14. 10.) posta-
vila odmítavě (s ohledem na předchozí 
rozhodnutí zastupitelstva o vynětí lesů 
z parku), jsem ředitele parku 
informovala  dlouho před  jednáním 
s ministrem. Stanovisko města tedy 
znal.
Ve stejném článku je navíc uvedeno 
zcela nepravdivé tvrzení ředitele NP 
(pokud bylo autorkou článku věrně in-
terpretováno), že Správa parku vede 
s městem několik správních řízení pro 
nešetrné hospodaření v našich lesích. 
Žádné správní řízení pro poškození pří-
rody není vedeno  s Kašperskohorský-
mi městskými lesy s.r.o., jako organizací 
v lesích města lesnickou činnost vyko-
návající,  a s městem už vůbec ne. Stej-
ně tak nepravdivé je tvrzení, že v lesích 
dochází k přetěžování, neboť lze doložit, 
že je tomu spíše naopak. Od loňské vě-
trné kalamity, kdy jsem opakovaně a na 
různých úrovních (ředitel parku, ministr 
ŽP, předseda vlády, senát) protestovala 
proti diskriminujícímu postupu správy 
parku a MŽP při odstraňování následků  
kalamity, nám místo finančního narov-
nání způsobených škod Správa parku 
věnuje zvýšenou pozornost  a  snaží se 
za každou cenu „něco“ na městské lesy 
najít. Když se nedaří, posloužil alespoň 
tisk. Bezprostředně po zveřejnění člán-
ku jsem vedoucího regionální redakce 
žádala o omluvu a otištění pravdivých 
informací – žádost zůstala bez jakéko-
li odezvy. Je zřejmé, že „nezávislý“ tisk 
v tomto případě pracuje podle jasné ob-
jednávky.
Jinak zvídavým novinářům zcela uniklo 
jiné jednání, které skutečně proběhlo 
v naší  radnici téhož dne dopoledne. 
Výbor pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj dolní komory Parlamentu,  za-
stoupený 14 poslanci, se sešel na jed-
nání se starosty šumavských obcí, kde 
společně diskutovali o návrhu novely 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kro-
mě připomínek a podnětů  k navrhova-

né změně zákona poslanci slyšeli od sta-
rostů jejich názor na vztahy v regionu, 
především k národnímu parku. Přítom-
né poslance jsem seznámila s těžkostmi 
a problémy, které naše město musí řešit 
se značnými obtížemi a s nemalou zá-
těží pro obecní rozpočet. Není v našich 
silách vypořádat se např. s omezováním 
rozvoje obce z titulu ochrany přírody, se 
snižujícím se počtem obyvatel jako dů-
sledkem nedostatku pracovních příleži-
tostí, se stupňujícím se úbytkem počtu 
dětí v základní škole, s problémy se zajiš-
těním zdravotnických služeb atd. Všech-
ny  uvedené těžkosti - některé více, jiné 
v menší míře – podle mého názoru sou-
visí s existencí národního parku v tomto 
území. Ani turistika podřizovaná řadě 
zákazů a omezení  nemůže tento stav 
zvrátit k lepšímu. 
Nezaznamenala jsem dosud, že by se 
vedení národního parku zajímalo, s jaký-
mi problémy se naše město potýká a že 
by eventuálně chtělo přispět k jejich 
řešení. Znovu MŽP a park předložili ob-
cím další materiál (O Šumavě společně 
– asi před 4 roky, Velká dohoda, kterou 
dosud nikdo neviděl – letos na počátku 
roku, Master projekt Šumava – listopad 
08),  ve kterém vykreslili svoje představy, 
jakým směrem a jakými cestami se má 
život v obcích ubírat – ve všech je upřed-
nostňována ochrana přírody před zájmy 
a potřebami obyvatel Šumavy. Vystup-
ňovaná ochrana přírody v praxi přináší 
paradoxní situace, jako je například tato: 
město v loňském roce zaplatilo pokutu 
za pokácení stromů tvořících dopravní 
překážku v silnici proto, že podle zákona 
o ochraně přírody tím poškodilo krajin-
ný ráz, a přitom, podle stejného záko-
na a v zájmu ochrany přírody, nechává 
národní park schnout stovky hektarů 
donedávna zeleného lesa, protože se 
nesmí zasahovat proti kůrovci – tím se 
zřejmě krajinný ráz  nepoškodí. To je  Ko-
courkov! 
Při současném způsobu uplatňování 
principů a pravidel ochrany přírody jsme 
my, trvale žijící obyvatelé Šumavy, od-
souváni do přehlíženého kouta, a v dů-
sledku toho, že si Šumavu hrstka nezod-
povědných vybrala za svoje „pokusné 
políčko“, postupně přicházíme o životní 
prostor. Nám, občanům Kašperských 
Hor, tento způsob „ochrany přírody“ 
navíc ohrožuje historický majetek (lesy) 
a přináší nekompenzované finanční ztrá-
ty.  Nejenom z těchto důvodů v srpnu 
zastupitelstvo města rozhodlo o vynětí 
lesů z parku. Dosáhnout toho nebude 

snadné a budeme přitom vystaveni růz-
ným atakům a manipulacím, jak jsem je 
popsala na počátku. I přes naše nerovné 
postavení v tomto střetu,  musíme zájmy 
města a jeho obyvatel  obhájit. A já vě-
řím, že rada a zastupitelstvo města pod-
poru valné většiny obyvatel města v této 
věci má.

Alena Balounová

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2009!!!

Ve dnech 3.1. - 4.1. 2009 bude už 
potřetí probíhat v Kašperských 
Horách a okolí dobročinná akce 
Tříkrálová sbírka. 
Akce se koná pod záštitou Charity 
České republiky. Výtěžek sbírky je určen 
především na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí, a to zejména 
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně 
desetina výnosu sbírky je určena na 
humanitární pomoc do zahraničí.
Uvítáme koledníky z řad dětí i dospělé, 
kteří chtějí přispět dobré věci. Zájemci, 
kteří by se chtěli podílet na sbírce jako 
vedoucí skupinek či koledníci, se mohou 
hlásit na tel. 731 402 914 u Jarky 
Korandové.

Směníme lesy,  nabídl ministr (?) 
pokračování z předchozí strany:
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Vážení obyvatelé 
našeho města, s blížícím 

se koncem roku 
vám přeji příjemné 

a klidné Vánoční 
svátky a v novém roce 

spokojenost, klid 
a dobrou pohodu při 

pevném zdraví.                 

Alena Balounová, 
starostka

Poděkování za 
dětské hřiště

V létě tohoto roku vyrostlo  v Kašperských 
Horách překrásné dětské hřiště, na které 
si chodí hrát nejen děti trvale bydlící 
v našem městě, ale i děti, které naše 
město navštíví se svými rodiči. Hřiště 
se nachází v klidné lokalitě a patří 
k jednomu z nejhezčích v širokém okolí. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
zástupcům našeho města, že přes 
všechny problémy, které zcela jistě 
museli řešit, bylo v tak krátkém čase 
hřiště vybudováno na patřičné úrovni.
Zároveň prosíme všechny maminky, 
tatínky, babičky, dědečky a další dospělé 
osoby, které své ratolesti na hřiště 
doprovázejí, aby dbali na to, že by nám 
hřiště mělo co nejdéle sloužit v podobě, 
v jaké nám bylo předáno.

rodiče malých capartů

Klub 
kašperskohorských žen 

přeje občanům Kašperských Hor 
krásné, pokojné prožití Vánočních 
svátků a úspěšné vykročení do roku 
2009. Děkujeme všem sponzorům, 
kteří podpořili naši činnost v roce 2008, 
těšíme se na další spolupráci a věříme, 
že se budeme setkávat i nadále.

Z MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU

Platby do pokladny města tak, aby byly 
započítány do roku 2008, je možné 
provést pouze do 22.12.2008 do 14.00 
hodin.
Ověřování podpisů, listin, dokumentů 
a vydávání ověřených výpisů Czech 
POINT je možné provádět též pouze do 
22.12.2008 do 14.00 hodin.
Městská knihovna bude v období mezi 
svátky uzavřena.  

která pod hlavičkou s.r.o. Zdravotnické 
služby Šumava, znovu funguje od 
začátku září. Bohužel lékař, se kterým 
jsme od února letošního roku jednali 
a který  přislíbil, že od 1. prosince 
začne u nás a v Hartmanicích pracovat, 
v listopadu oznámil, že nenastoupí. Při 
zoufalém nedostatku lékařů se přece jen 
podařilo najít  jednoho zájemce o zdejší 
praxi, musí  však nejdříve  ukončit  činnost 
na původním pracovišti. Do nástupu – 
doufejme -  již stálého praktika, bude 
péče o děti zajištěna  prozatím v poněkud 
omezeném rozsahu. Tento stav by neměl 
trvat déle než do konce ledna.  Aktuální 
informace k organizaci lékařské péče 
o děti a ordinačních hodinách  v tomto 
období  budeme oznamovat  vývěskou 
na obvyklých místech – zdravotní 
středisko, MŠ atd. 
Věřím, že společně s maminkami našich 
dětí se vypořádáme i s touto komplikací 
a budeme se těšit na novou  dětskou 
lékařku – tentokrát na stálo.                                          

A. Balounová

Není pravda,
že končí ordinace dětské 
lékařky v Kašperských 
Horách, 

Milí spoluobčané,
Vánoce se kvapem blíží, a než se 
nadějeme, budou za námi. Najděme si 
proto, i v dnešní hektické době, čas na 
svoje blízké, přátele a lásky. A především 
si udělejme čas sami na sebe.
Vánoční svátky přece nejsou pouze 
o tom, že nakoupíme spoustu dárků 
a smýčíme dům do bezvědomí. Raději 
zkusme trochu zvolnit tempo, relaxovat 
a užívat si zasloužené volno.
Proto Vám přejeme klidné a veselé 
Vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví 
do nového roku 2009. 

redakce zpravodaje

Rozpis vánočních bohoslužeb
St 24.12. Půlnoční Mše sv.:  Rejštejn 19.00h
     Srní 20.30h
     Hartmanice 22.00h
     K.Hory 23.30h
Čt 25.12.  Narození Páně:   K.Hory 8.30h
     Hartmanice 10.30h
Pá 26.12.  Svátek sv.Šťepána:  K.Hory 8.30h
     Rejštejn 9.30h
St 31.12.  Mše sv. - poděkování za uplynulý rok: K.Hory 17:00h
Čt 1.1.   Matky Boží Panny Marie:    K.Hory 8.30h
       Hartmanice 10.30h

Děkuji Hasičskému sboru 
v Kašperských Horách 

za pomoc při zajištění pořadatelské 
služby 26. ročníku přespolního běhu 
Kašperskými Horami, který se konal dne 
6. září 2008. 
Taktéž děkuji řediteli Městských lesů 
panu Kratochvílovi za pochopení při 
přípravě této výše uvedené akce. 

František Kortus
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Na konci každého roku přichází 
čas hodnocení. Jaký byl rok 
2008 pro orientační běžce 
z Kašperských Hor? 
Po sportovní stránce celkem úspěšný, 
nicméně nejen výsledky a medailemi je 
klub živ. Po několika slabších letech se 
v uplynulém roce rozrostl počet aktivně 
běhajících členů.
V roce 2008 jsme se zúčastnili 20 
závodů oblastního žebříčku včetně 
čtyř oblastních přeborů, osmi závodů 
celostátních žebříčků A a B a 3 
mistrovství České republiky – a to 
ve sprintu, na krátké a klasické trati. 
Před začátkem léta odjela část našich 
závodníků na lesácké mistrovství Evropy 
– EFOL – do Regensburgu. Zde startují 
pracovníci, kteří mají co dočinění s lesy, 
a jejich rodinní příslušníci. A byl to velmi 
vydařený zájezd. Pavla Fialová se svou 
famózní formou vyhrála všechny tři 
závody (klasickou trať, sprint a štafety). 
V létě, kdy se u Olomouce běželo 
Mistrovství světa v orientačním běhu, 
jsme se čtrnáctkrát postavili na start při 
vícedenních závodech – pětkrát jsme 
běželi na Silické planině ve Slovenském 
krasu, kde je orientačně velmi obtížný 
terén. Na podzim jsme ještě stihli dva 
závody pražské oblasti a protože to máme 
do Budějovic skoro stejně daleko jako do 
Plzně, tak jsme objeli i devět závodů naší 

sousední – jihočeské – oblasti a v rámci 
jarní přípravy jsme zde běželi i dva závody 
zimní ligy. Mimo již zmíněné úspěchy 
Pavly Fialové na EFOLu,  vybojovala naše 
závodnice i oblastní tituly ve sprintu, 
nočním závodu a na krátké i klasické 
trati. Náš nejstarší závodník Miloš Fiala 
na oblastním přeboru na klasické trati 
vybojoval v nabité veteránské kategorii 
třetí místo. Nejmladší závodníci – bratři 
Šustrové - Ondra (3 roky) a Tonda (6 
let) – se s doprovodem zdárně potýkali 
s nástrahami nejedné trati.
Během roku 2008 jsme uspořádali 2 
veřejné závody a ve spolupráci s Centrem 
volného času jsme se podíleli na přípravě 
tří soutěží. Naši členové též výrazně 
pomohli při pořádání závodu Bike 
Adventure a Mistrovství ČR v horském 
orientačním běhu.
V následujícím roce uspořádáme 
dvoudenní závody 11. ročníku 
Šumavského kufru a spolu s jinými 
oddíly pak i dva závody celostátního 
žebříčku A a B a Mistrovství ČR v horském 
orientačním běhu, kde již máme 
pořadatelské zkušenosti.
Za uvedenými čísly a bilancemi se skrývá 
množství nepřeberných zážitků a radosti 
z pohybu ve volné přírodě. Přijďte si i vy 
vyzkoušet adrenalin, který představuje 
hledání kontrol s mapou a buzolou. Pro 
zájemce chystáme kromě silvestrovského 
proběhnutí i sérii 4 malých závodů ve 

městě a blízkém okolí. Na všechny jste 
srdečně zváni, podrobnosti se dočtete 
na plakátech a v jarním zpravodaji.

Jakub Hulec

Vzpomínka
Vzpomínka na spoluobčana,     
dřevorubce, sportovce 
a průkopníka běžeckého lyžování  
pana Václava Haranta z Pohorska.
Tak jako mnoho místních obyvatel 
pracoval i on od mládí v lese. Této 
namáhavé a náročné profesi zůstal 
věrný celý život. Spolu se svým otcem 
byli jedni z prvních zaměstnanců 
tehdejších Státních lesů v Kašperských 
Horách. Vzpomínám, jak často 
společně chodívali s ručními pilami 
do podhradí Kašperku k hajnému 
Janotovi pracovat do lesního 
porostu.
Přes tuto těžkou a namáhavou práci 
se se svými kamarády na konci 
40. let účastnil lyžařských závodů 
branné zdatnosti. Jezdíval na těžkých 
sjezdařských lyžích tzv. Jasakách 
s vázáním značky Kandahar.
Václav se dožil úctihodných 83 let 
a koncem listopadu 2008 odešel 
na cestu, ze které již není 
návratu. Čest jeho památce. 

Příprava na lyžařskou sezonu 
vyvrcholila obrovským úspěchem 
sourozenců Chladových na atletickém 

poli. Zúčastnili se celkem 24 závodů; 
okresní až republikové úrovně. To hezčí 
z dvojčat Eva se v okresních a krajských 

soutěžích 
umisťovala 
mezi 1. a 6. 
místem. 
Republikové 
závody 
běžela 
dvakrát a tam 
skončila na 
pěkném 22. 
místě.
Borec Martin 
v okresních, 
či krajských 

soutěžích nenašel konkurenci. 
V závodech republikových, kterých se 
za tuto sezonu zúčastnil 4x , obsadil 
jednou post nejvyšší, dvakrát místo 
druhé a jednou dostal bronz. Za 
tyto úspěchy byl nominovaný do 
reprezentace České republiky na 
mezinárodní závod v běhu na 1500 m 
překážek, kde obsadil krásné druhé 
místo.
Po takto vydařené přípravné sezoně by 
byl hřích toto nezúročit v nastávající 
sezoně lyžařské. Doufáme, že pokud 
nám bude zdraví a štěstí přát, budeme 
i nadále úspěšně reprezentovat naše 
město, byť pod hlavičkou jiných oddílů.

Jaroslav Chlada

Z přípravné sezony se stala sezona hlavní

Orientační běžci bilancují

-fk-

Sourozenci Chladovi
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     Neklidná situace v německých 
pohraničních oblastech naší vlasti 
provázela politické události podzimu 
1918. Už za války pohlíželi sudetští 
Němci s nedůvěrou na české snahy 
o ustavení samostatného národního 
československého státu. Jejich poslanci 
usilovali o vytvoření samostatných 
provincií z území obývaných většinou 
německého obyvatelstva. Po vzniku 
Rakouské republiky prosazovali 
dokonce jejich připojení k této zemi. 
Den po vyhlášení československého 
státu, 29.října, vyhlásili na základě 
práva o sebeurčení národů v severních 
Čechách samostatnou provincii 
Deutschböhmen, 
o něco později 
další provincie ve 
Slezsku a na Moravě 
– Sudetenland, 
Deutschsüdmähren 
a Böhmerwaldgau  
v jižních Čechách. 
Národní výbor 
československý, 
který neuznával 
Němci vyhlášené 
provincie 
a požadoval 
jejich podřízení 
centrální moci, 
se po ztroskotání 
jednání se 
sudetoněmeckými 
politiky rozhodl 
obsadit pohraničí vojensky.
Tenkrát nepočetným oddílům 
československého vojska se podařilo 
do konce prosince 1918 obsadit celé 
území historických českých zemí bez 
většího odporu. Německé obyvatelstvo 
se podřídilo československému 
státu, zůstaly v něm však pocity 
nedobrovolnosti a hořkosti ze ztráty 
předchozí nadřazenosti německého 
živlu v podmínkách mnohonárodnostní 
rakousko-uherské monarchie.
   Separatistické tendence roku 1918 
se významně projevily na německé 
Šumavě. O zdejších poměrech 
nejpodrobněji informuje sušický učitel 
Josef Hozmann ve své knížce Šumava 
za převratu, kterou vydal vlastním 
nákladem v roce 1935. V předních 
pozicích odporu vůči novému 
československému státu se na Šumavě 
ocitly Kašperské Hory s okolními 

obcemi. Jejich obyvatelé odmítli 
platit československé republice daně 
a z místních ostrostřelců, posílených 
ještě nezaměstnanými vracejícími se 
z fronty, vytvořili vlastní vojsko zvané 
Bürgerwehr. Městské zastupitelstvo 
vyslalo do Vídně deputaci, která 
žádala připojení k Deutschböhmen 
a vytvoření samostatného okresu, 
jehož hejtman by sídlil v jejich městě. 
Státní rada Rakouské republiky žádosti 
skutečně vyhověla a 17.listopadu do 
Kašperských Hor vyslala jako okresního 
hejtmana dr. Rudolfa Müllera z Lince, 
který byl dříve místodržitelským 
úředníkem v Terstu. Müller měl 

v Kašperských Horách zřídit okresní 
hejtmanství podřízené zemské vládě 
v Linci jako součást Horních Rakous. 
Nový okresní hejtman přijal přísahy 
věrnosti od většiny místního úřednictva, 
profesorů a učitelů, členů městského 
zastupitelstva a starostů připojených 
německých obcí, k nimž patřil také 
téměř celý soudní okres hartmanický, 
dále osady jako Albrechtice, Dlouhá Ves, 
Rok, Vrabčov a Zaluží v bezprostředním 
sousedství města Sušice. Po třech dnech 
úřadování v Kašperských Horách odejel 
Müller do Hartmanic, kam si na radnici 
svolal další německé starosty, aby od 
nich přijal slib pro Deutschböhmen. 
Za Sušice však byli vysláni vojáci, kteří 
Müllera za poněkud dramatických 
okolností uprostřed schůze zatkli. 
Vysvětlili mu, že je „zatčen jako 
nepohodlný cizinec a bude dopraven 
do Prahy k ministerstvu vnitra.“ 

      Müllerovo zatčení a následné 
vyhoštění ze země nebylo zdaleka 
jediným konečným řešením vůči 
kašperskohorským separatistům. 
Problém měl být řešen také vojensky. 
Národní výbor vyslal na Šumavu 
nadporučíka Fochta. Ten začal v Sušici 
organizovat potřebné vojenské síly. 
Protože ve městě bylo k dispozici jen 
několik důstojníků a pouze šest desítek 
vojáků, obrátil se Focht o pomoc na 
okolní města – Klatovy, Strakonice, 
Písek a Plzeň. Vzhledem k popřevratové 
situaci armády to byli často jen 
lidé narychlo sehnaní pochůzkami 
po ulicích a hostincích. V Sušici se 

množily burcující 
pověsti, že po zuby 
ozbrojení ostrostřelci 
v Kašperských Horách, 
cvičení setníkem 
Watzlawickem, jsou 
v plné pohotovosti, že 
přístupové cesty do 
města obsadilo dobře 
vyzbrojené německo-
rakouské vojsko a že 
větší vojenské síly jsou 
soustředěny i na hradu 
Kašperku.
       22.listopadu časně 
ráno, ještě za tmy, 
vyrazilo ze Sušice 
Československé 
vojsko, které se 
rozdělilo do tří 

proudů. První vyšel už po páté hodině 
a směřoval ke Kašperským Horám přes 
Rejštejn, druhý se blížil od Radešova 
a třetí, hlavní a nejsilnější, s píseckou 
setninou, četou těžkých kulometů 
a oddíly zásobovacím a zdravotním, 
postupoval od Dlouhé Vsi přes Tuškov 
a kolem hradu Kašperku. Do města 
se chtěl dostat hlavně od východu, 
z místní části Cikánka.
      Když do městečka došla zpráva, že 
se k Horám blíží velké vojsko, zavládly 
všude zděšení a zmatek. Bylo vystřeleno 
na poplach z moždíře „hajlováku“ 
(z kterého se jinak střílelo o místních 
slavnostech jako pouti a Božím Těle), 
aby se ostrostřelci řadili k obraně 
města. Ustrašení obyvatelé se sbíhali 
před radnici, rozčíleně spolu hovořili 
a ptali se co mají dělat. Nadporučík 
Šperl je uklidňoval: Lidé jděte domů, 
vždyť nemáme vojsko, abychom se 
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mohli bránit!“ K vyjednávání 
s velením čs. vojska, které se už 
nacházelo na cestě z Tuškova, 
byli kromě jiných jmenováni 
též zástupci místních Čechů 
v čele se zasloužilým ředitelem 
Pošumavské záložny Bohdanem 
Týblem. Poselstvo sdělovalo, že 
v Horách není žádné vojsko, jen 
ostrostřelci, kteří mají udržovat 
v místě klid a pořádek. Zástupci  
města k tomu vyjádřili obavy 
o bezpečí civilistů. Členové 
ONV, kteří přicházeli s vojskem, 
však ujistili, že se Horským nic 
nestane, nepodniknou-li sami 
nic proti vojsku.
     Celkem v klidu vnikalo 
vojsko ulicemi na náměstí, 
zálohy přicházely dokonce 
za zpěvu a ve čtyřstupech. 
Všichni se domnívali, že narazí 
na ozbrojený odpor, ale zatím 
zastihli město jako vymřelé. 
Na strategicky důležitá místa 
rozestavěli vojáci kulomety, 
na křižovatky a do některých 
ulic byly zavedeny stráže. 
Ostatní vojáci se shromáždili 
na náměstí, kde své ručnice 
stavěli do kozlů. Z radnice, 
obsazené staniční stráží, zavlál 
bíločervený prapor. Sokolové 

s některými vojáky shazovali 
všude rakouské znaky a orly, 
které roztrhávali a rozbíjeli. 
Podobně ničili portréty 

a sádrové bysty Habsburků, 
nalezené v úředních budovách. 
Některé z těchto portrétů 
opatřili posměšnými nápisy 
a pomalováním a tak je nosili 
po městě. Vojenské hlídky se 
sokoly prováděly prohlídky 
zvláště v těch domech, kde 
bydlely podezřelé osoby 
jako němečtí důstojníci 
a ostrostřelci. Někteří aktivisté 
Deutschböhmen včas utekli 
nebo se stavěli jako nemocní. 
Zabavené zbraně ukládali 
vojáci na radnici. Došlo 
k několika zatčením, ale 
zadržení byli brzy propuštěni. 
Vojsko obsadilo některé místní 
úřady včetně pošty 
a četnické stanice. 
Pod tlakem okolností 
zastupitelstvo 
přijalo 22. listopadu 
prohlášení o tom, že 
město Kašperské Hory 
přijímá svrchovanost 
československého 
státu.

PhDr. Vladimír 
Horpeniak

Muzeum Šumavy

Plán kulturních akcí v předvánočním období
6.12. Malý předvánoční trh (10.00 – 17.00 h) v předsálí kina a v prostoru před kinem - pořádá Městský úřad ve 
spolupráci se Šumavským kulturním spolkem, 
6.12. Mikulášský večer – vánoční melodie a koledy  (17.00 h) v místním kině – účinkují soubor Zvoneček z 
Kašperských Hor a Klatovské klarinetové kvarteto Junior; křest nového CD, mikulášská nadílka a překvapení
8.12. Vánoční koncert Základní umělecké školy (16.00 h) v zasedací místnosti Městského úřadu
13.12. Zimní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů (18.00 h) v zasedací 
místnosti Městského úřadu 
17.12. Vánoční besídka ZŠ (10.00 h) v místním kině pro žáky ZŠ a od 16.00 v místním kině pro veřejnost, spojené s 
tradičním Předvánočním jarmarkem
18.12. Sčítání netopýrů (10.00 - 17.00 h) pořádá NP Šumava, objednávky nejpozději do 17.12. na tel. 376 582 734
20.12. Vánoční koncert Vimperské dechovky (16.00) v místním kině, vstupné 50,-- , děti a důchodci 20,-- 
21.12. Betlémské světlo (16.00) u vánočního stromu, účinkují: Zvoneček, Rolnička, P. Vavřinec a MIRIAM, rozdávání 
betlémského světla – svíčky sebou
21.12. Soutěž o nejlepší vánoční pečivo (17.00) v kanceláři Městského kulturního a informačního střediska 
na Radnici, v letošním roce zaměření na nejlepší vánoční rohlíček na jakýkoliv způsob a slané pečivo – pořádá Klub 
kašperskohorských žen 
31.12. O silvestrovský lampion (14.00) start orientačního běhu, v prostoru před kinem – pořádá Oddíl orientačního 
běhu TJ Kašperské Hory, prezentace účastníků 13.30 – 13.50

V prosinci plánujeme výstavu fotografií: „Zachraňme Šumavu“ (více informací na plakátech)

Vojenské obsazení Kašperských Hor 
pokračování z předchozí strany:
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Díky blízkému sousedství a Zlaté 
stezce přes Šumavu se v minulos-
ti mohly úzce dotýkat osudy měst 
Kašperských Hor a Grafenau. Ne-
bylo tomu tak jen ve středověku, 
ale často i v dobách novějších.
Mimořádné okolnosti doby po 2. svě-
tové válce přispěly například k tomu, 
že právě v Grafenau nalezl místo svého 
posledního odpočinku významný kaš-
perskohorský duchovní, arciděkan 
Mons. Johann Spannbauer. Tento 
„sluha boží“ pocházel z Českých Žle-
bů, kde se narodil 1.listopadu 1886. 
Po maturitě vystudoval kněžský semi-
nář v Českých Budějovicích a 14.čer-
vence 1912 byl vysvěcen. Ještě téhož 
roku se staly jeho prvním působištěm 
Kašperské Hory, kde byl ustanoven 
kaplanem. Hned v prvních dnech 
1.světové války ho však povolali do 
armády. Povinnosti polního kuráta 
zanesly tohoto kněze až na haličskou 
frontu, kde zakrátko padl do ruského 
zwajetí. Poněvadž Spannbauer zčás-
ti ovládal český jazyk, naučil se brzy 
natolik rusky, že se dokázal dorozu-
mět s dozorci a s jejich svolením pak 
mohl vykonávat duchovní péči o za-
jatce. K tomu patřilo i mírnění jejich 
zdravotní nouze, pokud na to jeho síly 
stačily. Své válečné vzpomínky zazna-
menal v pamětech, které uchovává kaš-
perskohorské muzeum. Přes Vladivostok 
se pak dostal do Ameriky. Hledal tu ně-
mecké obce, aby zde mohl být opět čin-
ný jako kněz. S Novým světem se sžil na-
tolik, že uvažoval o možnosti zde zůstat 
natrvalo. Zpráva o těžké nemoci otce 
jej však přivedla zpět na Šumavu. Když 
znovu spatřil svůj rodný kraj, probudila 
se v něm stará láska k domovu. Změnil 

své životní plány  a hlásil se zpět do du-
chovní služby v diecézi u budějovického 
biskupa. Po dvou letech administrování 
ve Všerubech u Domažlic se zúčastnil 
„konkursu“ na uvolněné místo děkana 
v Kašperských Horách, kde zemřel dosa-
vadní duchovní správce Wagner. V Kaš-

perských Horách totiž tenkrát stále ještě 
patronátní právo ke kostelu vykonávala 
obec, zastoupená městskou radou. Rad-
ní tak mohli  vybírat  faráře z kandidátů 
navržených biskupem. Ze šesti nomino-
vaných byl 21.ledna 1925 vybrán Johann 
Spannbauer, který tu byl dobře znám už 
z dob svého kaplanování. Spannbauer 
se projevil jako mimořádně obětavý du-
chovní správce. Náboženství vyučoval 

nejen  na obecných školách ve městě ale 
i v dvoutřídkách v Červené a Tuškově. 
Značnou pozornost věnoval přípravám 
každoroční pouti Panny Marie Sněžné, 
která byla skutečně vrcholnou událostí 
v životě města i okolí. Za jeho působe-
ní se v roce 1928 v Kašperských Horách 

uskutečnil Eucharistický kongres jako 
významná církevní akce v budějovic-
ké diecézi.(Ve třicátých letech Spann-
bauerovi v duchovní správě pomáhali 
dva kaplani a školní katecheta.) Svou 
přízní i osobním členstvím podpo-
roval místní spolky, byl například 
čestným členem hasičského sboru 
a místní muzeum reprezentoval jako 
přední člen jeho výboru. Významně 
se zasloužil o pořízení nových zvonů 
pro hlavní kostel v roce 1926. U příle-
žitosti oslav 600.výročí města v roce 
1930 bylo místní děkanství povýšeno 
na arciděkanství a děkan Spannbauer 
získal titul arciděkana. Za své zásluhy 
o církev v těžké době 1.světové války 
i po ní byl Spannbauer poctěn tituly 
Monsignore a papežský komoří. Stej-
ně jako jeho němečtí farníci tak i on 
musel v roce 1946 opustit své milo-
vané Kašperské Hory. Ale už v červnu 
1946 se stal farářem v bavorském Gra-
inetu, odkud se také snažil duchovně 
posilovat své vysídlené šumavské kra-
jany. Po oslavě 40.výročí  kněžského 

vysvěcení v červenci 1952 odešel na od-
počinek do osady Grossarmschlag, která 
je součástí města Grafenau. Stará nemoc 
ho však upoutala na lůžko nemocnice 
v Grafenau, kde také 22.listopadu 1952 
zemřel. Pohřben byl do kněžského hro-
bu na hřbitově v Grafenau.

PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy

Papežský komoří a první arciděkan

arciděkan Mons. Johann Spannbauer

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: pisarikova.eva@post.cz
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Chcete vědět, jak  se žilo po 
druhé světové  válce na Březníku 
pod Luzným? Přečtěte si malou, 
ale milou knížku vzpomínek 
poslední březnické hajné, 
85leté paní Emilie Vrabcové, 
s názvem Z mého života na 
Březníku. 
Dozvíte se o starostech i radostech 
posledních osadníků této zapadlé osady. 
O tom, jak se zde pekl chléb, choval 
dobytek a drůbež, kolik sem zavítalo 
turistů i na nocleh, jak se tančilo při 
gramofonu, lyžovalo, sbíraly lesní plody, 
kudy se chodilo na Luzný, jak si české 
děti hrály s dětmi německého lesního 
dělníka Krikla a hlavně to, že zde lidé byli 
šťastní. A také o březnickém zvonu, který  
zachránil i lidské životy.
Je skoro zázrak, že tento prastarý zvon 
se letos na Březník po více jak půlstoletí 
vrátil. Totiž, když rodina Vrabcova v roce 
1951 březnickou hájenku opouštěla, byl 
při tom i tehdejší lesní rada z Dlouhé Vsi  
Ing.Vojtěch Kaisler. Ten předvídavě zvon 
sundal a přinesl paní hajné od vedlejší 
chalupy, kterou do odsunu obývala 
válečná vdova zvaná Tóny, s přáním, 
aby ho ochraňovala, protože zde sloužil 
dlouhá léta k záchraně lidí a nyní 
potřebuje ochranu sám. Skoro jako 
proroctví tehdy řekl: „Věřím, že přijde 
doba, kdy budete moci zvon vrátit tam, 
kde je jeho domov.“ A letos se proroctví 
vyplnilo.
Když jsme l7. října 2OO8 na závěr 
literární konference o K. Klostermannovi 

navštívili 
Březník, 
přivítal nás 
hlas tohoto 
starého 
zvonu, dnes 
umístěného 
ve zvoničce 
zbudované 
na střeše 
opravené 
hájenky. 
Jistě byl 
slyšet až 
na vrchol 
Luzného, 
který kdyby 
mohl 
mluvit, volal 
by, co uvádí autorka:  „Guten 
Morgen, meine liebe Pürstlink!“ 
A z Březníku by zněla stejně milá 
odpověď : „Dobré ráno, milý 
kamaráde!“  Vůbec nikomu by 
nevadilo, že jeden je Čech a druhý 
Bavorák.
Společně jsme pak dumali, 
kde zvon byl, když na starých 
fotografiích nikde na střeše 
zvonička nebyla. Ani v doslovu 
knížky není o umístění přesná 
informace. Faktem však je, že byl 
umístěn na dřevěné konstrukci 
před malým domkem již 
zmiňované Tóny vedle dnešní 
hájenky, jak dokazuje dobová 
pohlednice.
Proto ať tento navrátivší se zvon 
opět vítá poutníky při cestě 

Šumavou a vyprovází 
je k vrcholu 
dominanty tohoto 
kraje, kamenitému 
Luznému. To by si jistě 
přála i opatrovatelka 
tohoto zvonu, 
poslední hajná, paní 
Emilie Vrabcová, které 
za její šlechetný čin 
patří poděkování 
nejen od nás, 
Šumaváků.

                                                                                             
Emil Kintzl

Na Březník se vrátil zvon

Paní Emilie Vrabcová z Březníku předává zvon

Zvonička před  Tóny domkem 

Březník na pohledu z roku 1925;  vlevo domek se zvoničkou
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Kašperské Hory jsou malým 
historickým horským městem 
na úpatí centrální Šumavy. 
Velké historické bohatství 
představují velké rozlohy 
lesního majetku a množství 
významných nemovitých 
kulturních památek. 
Čím cennější je hodnota tohoto 
historického dědictví, tím je 
komplikovanější jeho užívání. Velká 
část našeho lesního majetku je z velké 
části dislokována v šumavském 
národním parku. Z toho důvodu mohou 
Kašperské Hory využívat svého majetku 
jen velmi omezeně. 
Další část velkého historického 
dědictví představuje množství 
často unikátních nemovitých 
kulturních památek, buď 
přímo v centru města nebo 
v jeho okolí. Některé památky, 
jako například radnice 
nebo hrad Kašperk, vlastní 
a spravuje Město. Některé, 
jako kostel sv. Markéty, kostel 
sv. Mikuláše, nebo fara na 
náměstí, spravuje církev. 
Další památky, především 
měšťanské domy, jsou 
v majetku a užívání fyzických 
osob. 
Při užívání těchto objektů 
nesmí dojít ke ztrátě jejich vypovídající 
hodnoty. Všechny opravy, zásahy 
a změny musí předem schválit 
památkové orgány. Přestože i památkáři 
jsou lidé a jejich rozhodnutí jsou 
subjektivní, jsou, podle mého 
názoru, aspoň z části předvídatelná 
a srozumitelná. Navíc pro všechny 
majitele a provozovatele památkových 
objektů platí víceméně stejně přísná 
pravidla.
Pokud se majitel památky odhodlá 
k opravě objektu, musí samozřejmě 
počítat s tím, že bude potřebovat 
rozhodnutí památkářů. V praxi to 
znamená, že na svou žádost např. 
k povolení opravy střechy, obdrží 
jednoznačné rozhodnutí jakou krytinu 
musí použít, za jakých podmínek se 
může opravit krov apod. Pro investora 
tato nařízení často znamenají zvýšené 
finanční náklady, z čehož jistě nikdo 
není nadšen. Ale, a to je je důležité, 

majitel objektu má možnost požádat 
o finanční příspěvek z jednoho 
z dotačních programů Ministerstva 
kultury, Plzeňského kraje a jiných. 
Pokud vše funguje jak má, zvýšené 
náklady na  opravu objektu pokryjí 
příspěvky z těchto programů. 
Majitel památkového objektu tak 
může bez vyšších nákladů uchovat 
historické dědictví. Ano, je to hodně 
administrativy, běhání po úřadech, 
zpracovávání dokumentů apod. Ale 
stojí to za to.
Uvedu konkrétní příklady čerpání 
dotací na obnovu památkových 
objektů v Kašperských Horách a okolí. 
Od druhé poloviny devadesátých let 

funguje v Kašperských Horách Program 
regenerace městské památkové zóny 
(dále MPZ), z jehož prostředků se 
realizovala nejprve obnova historické 
radnice. Od roku 2005 pak obnova 
následujících objektů: 
• měšťanský dům č.p. 11 (výměna 
krytiny)
• kaple Panny Marie Klatovské 
(oprava krovu, výměna krytiny)
• kostel Panny Marie Sněžné 
(odvodnění, statické zajištění)
• fara Římskokatolické církve na 
náměstí (výměna všech oken 
a restaurování vstupních vrat, 
obnova historických fasád objektu) 
V roce 2009 počítáme s dokončením 
nové fasády fary a jako nový objekt 
je do programu zařazen měšťanský 
dům č.p. 17, kde by měla proběhnout 
oprava krovu a výměna střešní krytiny. 
Finanční příspěvek z Programu 

regenerace poskytuje Ministerstvo 
kultury. V případě, že příjemcem dotace 
je fyzická osoba nebo církev, příspěvek 
ve výši 10 až 20 % z celkových nákladů 
poskytuje i město.
Na obnovu hradu Kašperk čerpáme 
finanční prostředky každoročně 
od r. 2002 z Programu záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva 
kultury. V roce 2007 se nám navíc 
podařilo získat výjimečnou dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj na 
obnovu střechy na východní věži. 
Do roku 2007 probíhala pravidelně 
i obnova nejstarší stavby našeho 
města kostela Sv. Mikuláše z Programu 
záchrany architektonického dědictví 

Ministerstva kultury.
Městu Kašperské Hory se 
v letošním roce podařilo získat 
finanční prostředky  z nového 
programu Ministerstva kultury 
Obnova nemovitých kulturních 
památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností. Tyto 
finanční prostředky byly použity 
na obnovu střechy Kaple Panny 
Marie Pomocné na Červené.  
Na druhou stranu se nám zatím 
nedaří prorazit v získávání 
dotací na obnovu  památek, 
ale ani na kulturní projekty od 
Plzeňského kraje. Uvidíme, zda 
s výměnou krajské reprezentace 
dojde v tomto ohledu 

k nějakému zlepšení. 
Výše uvedené řádky nepíši proto, abych 
zde hájil památkáře a památkové 
orgány. Vím velice dobře, jak 
náročné může být získání souhlasu 
památkářů na obnovu objektů, které 
vůbec nejsou památkovými a jejichž 
majitelé se „provinili“ pouze tím, že žijí 
v ochranném pásmu hradu Kašperk. 
Toto ochranné pásmo zde bylo 
stanoveno v roce 1995, v době, 
kdy zde probíhal zápas s mocnými 
těžebními společnostmi o vydolování  
místních ložisek zlata. Tento zápas 
díky houževnatému odporu veřejnosti 
i zástupců samosprávy skončil 
porážkou zlatokopů a uchováním zdejší 
jedinečné krajiny. Věřme, že definitivně. 
Proto je podle mého názoru na nás, 
zastupitelích tohoto města, abychom 
zahájili diskuzi o úpravě podmínek 
ochranného pásma hradu Kašperk. 

Kašperské Hory a historické dědictví

Fara s novou fasádou
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Například, aby obyvatelé našeho 
města nemuseli žádat a následně se 
dohadovat s památkáři o výměně 
dřevěných oken za plastová.
V tomto textu jsem chtěl na 
konkrétních případech ukázat, 
že pokud je u obou stran jednání 
(tedy památkáři versus vlastníci 
nemovitých památek) prioritní zájem 
na tom hlavním, tedy na záchraně 
a obnově památkových objektů, lze 
se vždy dohodnout a dosáhnout 
smysluplného řešení, jehož výsledkem 
je žádaná realizace - oprava a uchování 
historického dědictví.
Proto je opravdu obrovská škoda, že 
stejné poměry neplatí ve vztahu Správy 
národního parku a Města Kašperské 
Hory. Že zde neplatí stejně jednoduchá 
pravidla jako v památkové péči. 
Pokud je Město omezeno na svých 
vlastnických právech při disponování 
svým lesním majetkem, protože 
se nachází v opravdu unikátních 
přírodních lokalitách, samozřejmě 
oprávněně požaduje finanční náhrady 
za ztráty, které Městu tímto omezením 
vznikají. Každý soudný člověk chápe, 
že v těchto lokalitách se nemůžeme 
chovat jako v klasickém hospodářském 
lese. Na druhou stranu oprávněně 
požadujeme náhrady za další náklady 
vzniklé v souvislosti s dodržováním 
režimu I. zón apod. 
Namísto toho zde dochází ze strany 
Národního parku, za liknavého 
dohledu Ministerstva životního 
prostředí, k dlouhodobým obstrukcím, 
k nesmyslným experimentům se 
suchými lesy, nebo k vytváření 
diskutabilních   projektů: např. 
oplocený výběh pro rysa v šumavské 
divočině.
Jsem stejně jako většina představitelů 
vedení města pro uchování našeho 
unikátního přírodního a historického 
dědictví. Jsem pro jeho zapojení do 
cestovního ruchu, ovšem v takové 
formě, aby zde nedocházelo 
k žádnému ohrožení přírody ani 
památek. Podporuji také další 
existenci Národního parku Šumava, 
který však bude plnit své skutečné 
poslání: ochranu a uchování jedinečné 
šumavské přírody a krajiny.

Zdeněk Svoboda
kastelán hradu Kašperk 

a zastupitel Města Kašperské Hory

Kašperské Hory a historické dědictví 
pokračování z předchozí strany:

Šestičlenná školská rada 
zahájila svoji práci dne 
6.2.2006. Funkční období 
členů je 3 roky.
Složení školské rady: Předsedkyně 
Mgr. Irena Oudesová, Ing. Hana 
Naušová,  Mgr. Alena Jelínková, 
Mgr. Jaroslav Havel, Hana Jírová, 
Jaroslav Chlada.
Dva její členy jmenoval zřizovatel - 
Město Kašperské Hory, dva své členy si 
zvolili  pedagogové a dva zástupce si 
vybrali rodiče. 
Na 14 společných schůzkách jsem řešili 
různé problémy vzdělávací, výchovné 
a provozní, které se týkaly chodu školy.
Schvalovali jsme:
• výroční zprávy školy (2006/07, 
2007/08, 2008/09)
• školní řád
• nový školský vzdělávací plán
• zástupce ŠR na výběrové řízení pro 
místo školníka
Projednávali jsme:
• rozpočet školy
• výsledky testů z Aj a NJ
• výsledky dotazníku MAPA  ŠKOLY
• využití dětského hřiště nad školou
• odloučená pracoviště 
a ekonomickou efektivnost 
spolupráce ( ZŠ Strašín, MŠ Strašín, 
MŠ Soběšice)
Seznámili jsme se s:
• pracovními náplněmi 
nepedagogických pracovníků
• rozdělením předmětů jednotlivým 
pedagogům
• rekonstrukcí školní jídelny
• plánem zajištění náhradního 
stravování
• postupy a možnostmi pedagogů při 
řešení kázeňských přestupků
• výsledky výběrového řízení na 
obsazení místa školníka
Předložili jsme tyto podněty Radě 
města Kašperské Hory:
• řešit nedostatečnou bezpečnost 
dětí před školou s ohledem na 
rušnou dopravní situaci
• řešit úpravy rozsáhlého okolí školy, 
školních pozemků a městské zeleně
• urychlit otevření dětského hřiště 
při MŠ, které bylo na několik měsíců 
z hygienických důvodů zavřeno 
(podzim 2006).
• zlepšit komunikaci mezi vedením 
školy a jejím zřizovatelem

• jasně stanovit povinnosti školy 
a povinnosti technických služeb 
v oblasti údržby okolí školy
Podněty adresované řediteli školy:
• řešit obsazení místa učitele Aj (r. 
2006)
• odstranit závady, které vedly 
k zavření hřiště MŠ
• využít zdrojů v investičním nebo 
rezervním fondu na zpevnění 
zadního dvora (po dohodě zatím 
odloženo)
• přizvat k důležitým jednáním 
s radou města zástupce ŠR
• zdůvodnit nedostatečně 
prováděnou úpravu a úklid okolí 
školy
• sledovat nabídky dotačních 
programů, týkajících se školství
• doporučili jsem navýšit rozpočet 
školy o náklady za jízdné 
• zlepšit informovanost dětí o jejich 
městě, historickém majetku 
a ochraně přírody.
Jsme rádi, že se nám po dlouhých 
měsících podařilo alespoň částečně 
zlepšit značení před školou, což 
doufáme přispěje k většímu bezpečí 
našich dětí při cestě do školy a ze školy.
Podle vyjádření p. ředitele Mgr. Karla 
Schöna, se zlepšila i komunikace mezi 
zřizovatelem a vedením školy. Myslíme 
si, že zákon, který umožnil vzniknout 
ŠR, má své opodstatnění, jen to bude 
trvat nějakou dobu než si hlavně rodiče 
zvyknou mluvit o svých problémech 
nahlas a na správných místech.
Vážení rodiče, školská rada Vám může 
pomoci s kázeňskými i vzdělávacími 
problémy Vašich dětí, uvítá Vaše 
podněty i aktivní spolupráci.
Zástupci ŠR děkují za spolupráci 
radě města, paní starostce Ing. Aleně 
Balounové, panu řediteli Mgr. Karlu 
Schönovi a přejí nové školské radě 
hodně úspěchů a trpělivosti v jejich 
práci.

Za školskou radu předsedkyně
Mgr. Irena Oudesová

Zpráva o činnosti školské rady

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 
Luboš Bulan, tiskne Tiskárna Strakonice spol. s r.o., 
evidence na Ministerstvu kultury České republiky pod 
číslem E 14893 
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Obraz kohouta patří k nejstar-
ším symbolům. Pro svůj rudě 
červený hřeben a ranní kokrhání 
se kohout stal symbolem slunce 
a světla.
Lidé také věřili, že kohoutí křik je chrání 
před mocí démonů, říkali také „Ko-
hout plaší smrt!“ Ranní kuropění, které 
ohlašuje příchod nového dne, přispělo 

k tomu, že kohout je považován za sym-
bol bdělosti. Díky vyprávění evangelií 
může kohout připomínat také Petrovu 
zradu a pokání, jak to známe například 
z tzv. kohoutích křížů – Arma Christi, 
oblíbených na střední Šumavě a v Ba-
vorském lese.
Řehoř Veliký připodobňoval ke kohou-
tovi kazatele: „V temnotě našeho života 

se snaží zvěstovat svým slovem bu-
doucí světlo, podobně jako volání 
kohouta vítá nový den.“ Jako ohla-
šovatel příchodu dne, překonání 
smrtelného spánku, a tedy symbo-
licky vítězství Krista nad temnotami, 
byl kohout umisťován na špičky 
věží. Měl zde vyzývat věřící k účasti 
na ranní pobožnosti a upozorňovat 
kazatele na jeho povinnosti. Kohout 
jako korouhvička nad střechami 
měl také chránit před krupobitím, 
bleskem a ohněm. Právě oheň je 
často s kohoutem symbolicky spo-
jován – „červený kohout“.
U příležitosti položení základní-
ho kamene k nové věži hlavního 
kostela v Kašperských Horách 
11.července 1882 v slavnostním 
proslovu městský děkan P.Franz Xa-
ver Hirnschrodt vysvětlil: „Věž končí 
špicí, která je ozdobena křížem 
a kohoutem… Kohout je znamením 
ostražitosti. Připomíná nám, že se 
nesmíme oddávat příliš pohodl-
nosti, ale již časně se chápati práce, 
našich denních povinností. Vště-
puje nám konečně slova Kristova: 
„Bděte a modlete se, abyste nepadli 
do pokušení!“ Upomíná nás na sv. 
Petra. Tak jako si Petr při kokrhání 
připomněl svůj hřích zapření Krista 
a byl tak přiveden k pokání, tak i my 
si máme při pohledu na kohouta 
uvědomit své hříchy a vynasnažit se 
je pokáním odstranit.“ Místní farní 
kronika podrobně popisuje výstav-
bu nové věže a mimo jiné pozna-
menává, že „kohout je od zobáku 
k noze 90 cm vysoký a 14 kg těžký.“ 
Kohouta a další ozdobné klempíř-
ské prvky pro kostel v Kašperských 
Horách tenkrát vyrobila speciali-
zovaná klempířská dílna Franze 
Reinera ve Vídni.

Proč právě kohout se otáčí na špici 
věže kašperskohorského kostela

Původní foto z klempířské dílny

Poděkování
Ve dnech 9. – 11. října se na Srní 
uskutečnila XVI. Celostátní konference 
klinických logopedů České republiky. 
Každoroční jednání slouží k seznámení 
s novými metodami terapie v klinické 
i ambulantní praxi v oblasti logopedie, 
i řešení aktuálních legislativních 
záležitostí. 
Uskutečnění letošní konference byla 
pověřena plzeňská sekce s přáním 
umožnit účastníkům pozbat krásy 
podzimní šumavské přírody. Pro 
optimální potřeby uskutečnění jednání 
nejlépe vyhovovalo právě Srní.

Práce klinických logopedů je 
laickou veřejností vnímána jako 
náprava vadné výslovnosti u dětí 
předškolního a školního věku. Obsah 
logopedické práce je však daleko širší. 
Kliničtí logopedi zajišťují reedukaci 
komunikačních schopností pacientů 
po cévní mozkové příhodě (mrtvici), po 
těžkých úrazech hlavy, nebo operacích 
mozku. Neméně významné místo 
zaujímá terapie koktavosti a péče 
o děti s kombinovanými vývojovými 
poruchami.
Proč se o těchto skutečnostech zmiňuji. 
Na zdárném průběhu konference se 
totiž podíleli občané města Kašperské 
Hory a jeho vedení. Konkrétně slečna 
Martina Nová přispěla se svým tanečním 
souborem „Power“ k slavnostnímu 
zahájení konference.
Pan Jiří Jirman připravil návrhy 
a zrealizoval je jako upomínkové 
předměty pro účastníky konference. 
Nezapomenutelná byla přednáška 
pana Emila Kintzla o staré Šumavě. 
Poděkování patří rovněž členům rady 
města a starostce ing. Aleně Balounové 
za poskytnutí městského autobusu 
k přepravě dětí na vystoupení. 
Alespoň malou odměnou za pomoc 
se stalo více jak 40 podpisů účastníků 
konference pod petici na záchranu 
Šumavy.

Mgr. Rostislav Kovařík
klinický logoped

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy
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Nedávno jsem 
navštívila Bethlehem. 
Bazilika Narození 
přeplněná poutníky, 
kteří trpělivě čekají, 
až se dotknou 
stříbrné hvězdy, místa 
narození Spasitele 
světa. Každý sloup, 
ohmataný kámen 
svědčí o nespočtu 
návštěvníků tohoto 
svatého místa. Napadá 
mě, že se tu viditelně 
narodil někdo zcela 
vyjímečný. Někdo, kdo 
nepřetržitě oslovuje lidi 
ze všech koutů planety 
už 2000 let. Přišla na 
mě řada, přistoupila 
jsem a s úctou 
a hlubokým dojetím 

jsem políbila místo narození. 
Pak už jen slzy radosti. Tak 
tady se narodil Ježíš Kristus, 
vtělená Dobrota, vtělená 
Láska, tady se narodil Bůh 
na Zemi. Každý kdo tu byl, 
si musí být jistý. Stojím 
před bazilikou, v mysli 
mi proběhne vzpomínka 
na příchozí vánoce. Je 
velmi těžké si spojit pokoj, 
radost, ticho prožité na 
místě narození Jezulátka 
s hlukem, nepokojem 
a shonem příchozích oslav. 
Někde se stala chyba. Lidi 
asi už zapomněli na největší 
událost lidských dějin, 
zapomněli na Toho, který 
na ně nikdy nezapomněl. 
Požehnaný čas adventní 
přeje Jarka Korandová.

Kolektiv prvních lesařských učňů v roce 
1948 nastoupil do tehdy se rodícího 
Výcvikového střediska u Státních 
lesů, Lesní závod Železná Ruda. Po 
krátkém provisoriu v Alžbětíně jsme 
byli ubytováni na zámečku Debrník, 
nedaleko státní hranice. Tam jsme 
získali nejen první teoretické základy, 
ale i důkladné zkušenosti v pracích 
lesnického provozu a tehdejších 
technologiích. Dál se životní cesty tehdy 
asi třiceti mladých adeptů rozběhly po 
dalších studijních místech a různých 
provozech lesnického povolání. Tam 
jsme se plné dva roky utvrzovali v tom, 
že musíme dát lesu všechny své síly. 
Většina z nás svá předsevzetí splnila, 
mnozí již spí svůj věčný "lesní sen". 
Tam, "v srdci šumavských hvozdů", 
jsme plně prožívali dotyky té přírody, 
kterou zde celé generace šumavských 
lesníků zanechaly a přivedly ji k obrazu 
vysoké kulturní hodnoty. Tam jsme 
měli možnost "osahat si" krajinu a celé 
lesní hospodářství v její ještě nijak 
nenarušené podobě.
Proto nás nenechává lhostejnými osud 
lesního fondu české Šumavy, který 
je nyní zaštítěn Národním parkem 
Šumava, dále jen NPŠ. Vzplanutí lásky 
ekologických aktivistů hnutí DUHA 
aj. k Šumavě a tzv. "DIVOČINĚ", které 
obvykle vedení NPŠ podporuje, se 

nám jeví jako nebezpečný experiment 
s dalekosáhlým hazardním koncem.
Tento záměr postrádá podle našich 
praktických zkušeností a dosud 
známých vědeckých poznatků 
jakékoliv opodstatnění na tak veliké 
rozloze. Není třeba z lesnické praxe 
zdůrazňovat, jak veliké nebezpečí 
vznikne nekontrolovatelným 
přemnožením kůrovce. Srovnatelným 
hmyzím kalamitám v dějinách bylo 
vždy zabraňováno. Ponechat les 
samovolnému vývoji pralesního typu 
v pásmu smrčin je snad vhodné na 
rozloze 200 – 400 ha, s důslednou 
hraniční kontrolou. Rozumný 
lesní hospodář v 19. století, kníže 
Schwarzenberg, ponechal na Boubíně 
46 ha jako přirozený prales. Ostatní 
Šumava poskytovala mnoha generacím, 
tisícům lidí obživu. Zelená Šumava 
byla dále vytvářena jako vysoce 
kulturní krajina estetické úrovně, plná 
ekonomických a humanitních hodnot.
Nelíbí se nám, že NPŠ podporuje 
rozšiřování jádrových zón, tzn. 
zvětšení bezzásahové rozlohy cenných 
porostů, kde kůrovec se ponechává 
samovolnému vývoji. Veřejnost je 
dezinformována např. vydáváním 
propagačního letáku "Proměna horské 
smrčiny" z roku 2005, kde se velebí 
tzv. "zážitkové stezky" v usychajících 

porostech. V době, kdy schodky 
národního rozpočtu budou zatěžovat 
budoucí generace, se nechávají 
znehodnotit tisíce m3 dřevní hmoty 
i s cennými resonančními výřezy. Dále 
je veliká škoda, že mizí geneticky 
hodnotné semenné stromy, které by 
mohly zaručit původnost horských 
smrčin. 
Po zralé úvaze jsme chtěli vyjádřit 
své názory na ohrožení samotné 
existence zelené Šumavy. Dále chceme 
důrazně upozornit na skutečnost, že 
tzv. ekologičtí aktivisté a propagátoři 
"divočiny" na Šumavě, nenesou 
žádnou odpovědnost za škody, ať už 
ekonomické či kulturně-duchovní, 
které dosud vznikly a pokud se situace 
nezmění, v budoucnu ještě vzniknou!
Tímto článkem nechceme vyvolávat 
akademické diskuze. Máme za to, že 
především zelený les je symbolem 
i samotného názvu Šumavy, tohoto 
nedoceněného a jednoho z největších 
přírodních klenotů střední Evropy. 
Toto je vyjádření názoru lesníků, dnes 
již důchodců, kteří poznali zelenou 
Šumavu před několika desítkami let 
a není jim lhostejný její budoucí osud 
a zachování pro příští generace.

Karel Bloch, Augustin Jarolímek
LESU ZDAR! A ŠUMAVĚ ZVLÁŠŤ!

Slovo lesníků, pamětníků ještě zcela zelené Šumavy

Nám, nám narodil se...
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Pro účast v soutěži je nutno splnit sta-
novené podmínky, tj. buď trvalé bydliště 
v okrese Klatovy nebo členství v některé 
z okresních tělovýchovných jednot. Sou-
těž se skládá z jedenácti závo-
dů a do celkového hodnocení 
se započítává sedm nejlépe 
bodovaných výsledků. 
Vyhodnocení okresní soutě-
že běhu mimo dráhu HUS-
QVARNA CUP je pravidelně 
vyhlašováno při posledním, 
tedy jedenáctém závodě kaž-
dého ročníku. Nejinak tomu 
bylo i v letošním roce, kdy se 
1. listopadu 2008 v Horažďo-
vicích konal již 24. ročník. Le-
tošní závod byl zároveň sou-
částí 15. ročníku Běhu kolem 
Práchně. Ranní chladno a mlha 
představují opravdu nevlídné 
podzimní počasí. To bylo záhy 
překonáno nadšením a chutí 
závodníků si zazávodit a ab-
solvovat i poslední jedenáctý 
závod HUSQVARNA CUP 2008 
na pětikilometrové trati kolem 
Práchně. 
Jediným hodnoceným závod-
níkem z Kašperských Hor v HUSQVARNA 
CUPu 2008 v kategorii nad 60 let byl pi-
satel tohoto příspěvku, který se umístil 
na prvním místě. Mimo tohoto horažďo-
vického běhu se zúčastnil i dalších závo-
dů mimo dráhu. Nejcennějšího výsledku 
pisatel dosáhl v Bělé nad Radbúzou při 
krajském přeboru v běhu mimo dráhu 
pro Plzeňský kraj 2008 – opět první mís-
to. K tomuto výsledku je třeba pozname-
nat jednu kuriozitu – na stupních vítězů 
v jednotlivých kategorií se vystřídali 
čtyři závodníci z Kašperských Hor, ale tři 
z nich bohužel startují za jiné oddíly – 
sourozenci Chladovi (Maraton Domažli-
ce), Paták Jan (Sušice).
Závěrem tohoto příspěvku přeji do ná-
sledujících svátečních dnů všem našim 
sportovcům, jejich příznivcům a ostat-
ním spoluobčanům mnoho spokojenos-
ti, zdraví a hodně úspěchů v novém roce 
2009.

František Kortus 

HUSQVARNA CUP 2008
Okresní soutěž běhu 

mimo dráhu   Založení Horské služby v oblasti Šumavy 
se datuje od roku 1948, kdy průkopník 
šumavského lyžování, turistiky a ochra-
ny šumavské přírody Antonín Říha v ob-
lasti Špičáku na Železnorudsku založil 
první stanici Horské služby. 
V oblasti Šumavy uběhlo ještě dalších 

10 let než byla Horská služba rozšířena 
i do ostatních částí. V tomto svém vzpo-
mínkovém příspěvku bych chtěl připo-
menout, že i zde v Kašperských Horách 
působil pod hlavičkou ČSTV dobrovolný 
okrsek Horské služby plných 42 let, tj. od 
roku 1958 až do roku 1990. Po roce 1990 
došlo k zásadním změnám, v jejichž dů-
sledku došlo k ukončení činnosti okrsku 
Horské služby v Kašperských Horách. 
Za tuto skutečnost nenese zodpověd-
nost ani vedení okrsku, ani jeho vedoucí 
František Kortus. Tuto informaci uvádím 
jen z toho důvodu, že v nedávné minu-
losti byl v Klatovském deníku obviněn ze 
zániku okrsku Horské služby Kašperské 
Hory právě zmíněný vedoucí okrsku.
Proč však připomínám 60. výročí vzniku 
Horské služby Šumava a 42 let činnosti 
dobrovolných pracovníků Horské služby 
Kašperské Hory? Připomínka má své vel-
mi důležité opodstatnění, neboť právě 
zde zůstaly po pracovnících místní Hor-
ské služby trvalé hodnoty z dobře odve-
dené práce – např. nové lyžařské vleky, 

nová chatka Šumavanka na Liščím vrchu 
apod. Tuto skutečnost o budování lyžař-
ského střediska Lišák připomínám těm, 
kteří v našem městě dorůstají, a těm, 
kteří se do Kašperských Hor přistěhovali 
později.
Také bych chtěl připomenout jména 

těch, kteří přispěli svojí dobrovolnou 
a nezištnou prací nejen k rozvoji lyžo-
vání, ale i turistického ruchu v oblasti 
Kašperských Hor. Jistě stojí za připome-
nutí jména Bártík, Coufal, Domorázek, 
Schmied, Janout, Zifčák, Nový, Jelínek 
M., Jelínek P., Kocum, Novák, Kortus. 
V šedesátých letech minulého století to 
byli MUDr. M. Müller , Gajer F., Matas Jan, 
Bauer František, Kintzl, Kolář, Zájeda, 
Prošek a Kortus F.
Zároveň přeji všem výše jmenovaným, 
kteří ještě žijí, veselé Vánoce a mnoho 
zdraví a spokojenosti do nového roku 
2009. Těm, kteří  se nedožili výše uvede-
ného výročí, pak přeji klidný odpočinek 
v místech, kde odpočívají. Zároveň pro-
sím všechny občany o tichou vzpomínku 
na ně i na jejich záslužnou a obětavou 
práci.
Horám zdar!

František Kortus
bývalý vedoucí okrsku 

HS Kašperské Hory

60 let Horské služby Šumava
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 4:35 jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 5:05)

 5:30 jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 6:10)

 6:10 jede v prac. dnech (Sušice nábřeží 6:39, Sušice Pod 
Stráží 6:40)

 6:15 jede v sobotu, neděli a státní svátky (Sušice žel.st. 
6:50)

 7:28 jede v prac. dnech (Modrava 6:20, Sušice žel.stanice 
8:00)

 7:55 jede v prac. dnech (Stachy 7:35, Sušice nábřeží 
8:15)

 9:18 jede denně (České Budějovice 6:45, Klatovy 10:20)
nejede od 24. do 27.XII., 31.XII.

10:27 jede od 19.VI. do 29.IX. v prac. dnech
(Modrava 9:45, Sušice žel.stanice 11:00)

12:50 jede v sobotu a 25.,26.XII.,12.IV., 1.,8.V. (Modrava 
12:15, Praha 15:55)

14:10 jede do 30.VI. a od 1.IX. v prac. dnech (Sušice 
14:35)

14:45 jede v prac. dnech, nejede 31.XII. (Sušice žel.stanice 
15:25)

15:15 jede v prac. dnech (Stachy 14:55, Klatovy 16:20)

15:25 jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 16:40)

16:00 jede do 30.VI. a od 1.IX. v prac. dnech 
Modrava 15:10, Sušice žel.stanice 16:30)

16:00 jede v sobotu a neděli do 29.III.  (Plzeň 18:43)

16:25 jede v neděli a státní svátky do 28.VI. a od 6.IX. 
(Modrava 15:30, Sušice žel.st. 17:00)

17:12 jede v sobotu (Modrava 16:30, Sušice žel.st. 17:45)

17:25 jede v prac. dnech do 19.VI. a od 29.IX. (Modrava 
16:35, Sušice žel. stanice 17:55)

17:35 jede v neděli, nejede 12.IV., 5.VII., 27.IX. (Modrava 
17:00, Praha 20:15)

19:45 jede v prac. dnech (Sušice žel. stanice 20:15)

Kašperské Hory 
Sušice

Sušice nábřeží

Kašperské Hory

Jízdní řád je platný od 2. 1. 2009.

5:25 jede v prac. dnech (žel.st. 5:20, Kašperské Hory 
5:50)

6:45 jede v prac. dnech (Klatovy 6:00, Kašperské Hory 
7:10, Stachy 7:25)

6:45 jede v prac. dnech (KH 7:45)

8:00 jede v sobotu a neděli do 29.III. (Plzeň 5:55, 
Kašperské Hory 8:25)

8:25 jede denně do 21.VI. a od 29.IX. (Sušice žel.st. 8:20, 
Kašperské Hory 8:48, Modrava 9:35)

10:15 jede v sobotu (Praha 7:50, Kašperské Hory 10:40, 
Modrava 11:15)

12:10 jede v prac. dnech (žel.st. 12:05, KH 12:40)

13:05 jede v prac. dnech, nejede 31.XII. (Sušice žel.st. 
13:00, Kašperské Hory 13:30)

13:50 jede v prac. dnech (Kašp. Hory 14:16, Stachy 14:35)

13:50 jede v prac. dnech do 30.VI. a od 1.IX. (Sušice žel.st. 
13:40, Kašp. Hory 14:15, Modrava 15:00)

14:10 jede v  neděli,  nejede 12.IV., 5.VII., 27.IX. (Praha 
11:30, Kašp. Hory 14:35, Modrava 15:10)

15:03 jede v prac. dnech do 19.VI. a od 29.IX. (Sušice žel.
st. 14:50, Kašp. Hory 15:32, Modrava 16:27)

15:20 jede denně, nejede od 24. do 27.XII., 31.XII. (Klatovy 
14:30, Kašp. Hory 15:44, České Budějovice 18:25)

17:05 jede v prac. dnech (Kaš.Hory17:31, Modrava 18:20)

18:35 jede v prac. dnech (Sušice žel.st. 18:30, KH 19:00)

19:00 jede v sobotu, neděli a o státních svátcích, nejede 
24.XII.  (Sušice žel.st. 18:55, Kašp. Hory 19:30)

20:35 jede v prac. dnech (Sušice žel.st. 20:30, KH 21:00)


