Informace pro obyvatele Kašperských Hor

Ročník 6

2/2009

Vysvětlení plošného kácení dřevin ve městě
Většina z Vás má jistě povědomí o tom, že se
již delší dobu psalo i mluvilo o rekonstrukci
náměstí a Dlouhé ulice. Prvopočátkem byl
podnět Správy a údržby silnic Klatovy, která
naplánovala nutnou opravu průjezdního
úseku komunikace II/145 v prostoru
náměstí v Kašperských Horách. Tato oprava
si ale vyžádala změny v režimu obsluhy
celého náměstí, a proto se přistoupilo k tak
náročné akci, jakou rekonstrukce
náměstí bezesporu bude.
Všechna potřebná povolení,
vyjádření a stanoviska
jsou již pohromadě,
roztál sníh a práce tedy
mohly začít. Nejprve
se započalo s kácením
stromů, dokud ještě
nebylo jaro v plném
proudu. Někteří občané
to nesli s nelibostí, ale věřte,
nemusíte se bát, že zeleň z náměstí
nadobro zmizela!
Vzhledem k tomu, že okrasné hlohy už
zde stály možná dobrých padesát let,
obávali jsme se toho, že obnažení kořenů
do hloubky přibližně 80 cm by takhle
staré stromy nemusely přežít bez újmy.
Z toho důvodu bylo objednáno zpracování
celkového posouzení dřevin a návrh na jejich
odborné ošetření a případnou výměnu.
Byla hodnocena provozní bezpečnost

stromů,
což se týká
především lip okolo
kostela a kašny. U všech jedinců se dále
hodnotilo jejich zakořenění, statický
stav kmenů, výskyt puklin a dutin, různá
poškození, defekty a napadení škůdci.
Lípy okolo kostela a kašny byly shledány
v celkem dobrém zdravotním stavu, jsou
vitální, ale bude je třeba ošetřit. Bude nutné
provést bezpečnostní řezy, ošetření různých
poranění a z bezpečnostních důvodů budou
provedeny na třech lípách vazby v koruně.

Ostatní dřeviny
hlohy na náměstí
a hlohy i lípy
v Dlouhé ulici byly podle hodnocení
dožívající, již neperspektivní, stresované
prostředím, defekty, i nevhodným ořezem.
Bylo proto doporučeno jejich úplné
odstranění, neboť bychom mohli v době,
kdy budeme mít krásné, nové náměstí
řešit ten problém, že budeme
z nově položené dlažby
odstraňovat vždy po
několika
jedincích
nějaký suchý nebo
nemocný
strom
a dosazovat nový.
Nyní
odstraněné
stromy budou tedy
nahrazeny ucelenou
výsadbou
vhodných
dřevin
podle
návrhu
odborníka. Podle arboristického
návrhu budou osázena i ta místa, kde
už byly dřeviny vykáceny v minulosti ze
zdravotních či estetických důvodů.
Nejen samotný akt kácení stromů, který se
leckomu z Vás nelíbil, ale určitě celá tato
náročná akce s sebou ještě přinese menší
i větší problémy a nepříjemnosti, které Vás,,
občany, budou obtěžovat (prach, bláto,
hluk atd.), ale věřím, že výsledek bude stát
za to.
Helena Marková

Martine, blahopřejeme!
Martin Kanaloš si přivezl z ústředního kola národní soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové
nástroje Čestné uznání. Do Vysokého Mýta si pod vedením p. učitele Petra Staňka připravil
1. větu z Koželuhova koncertu Es dur. Doprovázel ho na klavír p. učitel Michal Střeleček.
Náš dík patří nejen Martinovi, ale samozřejmě i jeho učiteli – P. Staňkovi a pochopitelně
i celé rodině za podporu. Martin se se svým klarinetem v životě určitě neztratí.
Věra Korcová
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Ekologické vytápění v Kašperských Horách

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s informací
o připravované akci s názvem
„Ekologické vytápění v Kašperských
Horách – Rozšíření soustavy CZT“
(centrální zásobování teplem). Akce
se týká rozvoje teplovodních rozvodů
v našem městě s možností napojení
dalších zájemců o ekologické vytápění
z centrální kotelny na biomasu.

na rozšíření (rozšíření č.1, č.2) s tím, že
zároveň budeme hledat cesty k zajištění
dalších dotací.
Dokumentace byly zpracovány již v roce
2006-2007, avšak dotace v potřebném
objemu se nepodařilo zajistit, neboť
v dosavadních dotačních programech
byl vyžadován vysoký podíl finanční
spoluúčasti investora na nákladech akce.

Historie akce

Jak jste určitě mnozí se zájmem,
někteří s nedůvěrou, mohli sledovat
přímo před svými domy, v roce 20052006 byla dokončena v našem městě
stavba bezkanálových rozvodů tepla,
objektových předávacích stanic a centrální
kotelny na biomasu ve Smetanově ulici.
Bylo napojeno cca 110 objektů. Akce byla
dotována ze Státního fondu životního
prostředí, a to ve výši 80% z celkových
nákladů.
V minulém roce bylo realizováno několik
dalších napojení na CZT, čímž bylo
dosaženo
předepsaného
množství
odběrů a tím byla dotační akce úspěšně
dokončena.
Uplynulá
zimní období prokázala
výhodnost celé soustavy CZT jak z hlediska
ekonomického tak i z hlediska zlepšení
životního prostředí pro všechny obyvatele
města.

Současný stav

V současné době evidujeme několik
dalších desítek žádostí o připojení na
soustavu CZT. Proto jsme v uplynulých
letech zadali vypracování dokumentací

Navrhovaný cílový stav

V současné době se projednávají další
možnosti zajištění dotačních prostředků
z programů, které by vyhovovaly pro
plánované rozšíření CZT v našem městě.
V nejbližších měsících předpokládáme
následující kroky a činnosti:
- Bude aktualizována a sjednocena
dokumentace rozšíření CZT s tím, že
materiál bude sloužit jako podklad pro
nové žádosti o dotace, termín zpracování
dokumentace se předpokládá v červnu
letošního roku
- Do stejného termínu budou zpracovány
i ekonomické rozvahy, které určí možnosti
rozsahu budoucího rozšíření při rozdílné
míře dotací, a to pro výši dotace 60% nebo

92% celkových nákladů obce a případné
nutnosti vlastního dofinancování ze strany
občanů.
- Budou připraveny i ostatní podklady pro
podání žádostí o dotaci v rámci výzvy
k podávání žádostí, která by měla být
vyhlášena na počátku roku 2010 (stavební
povolení, smlouvy na odběry tepla,…).
Pokud se podaří získat dotaci v potřebné
výši, je předpoklad zahájení stavby
rozšíření CZT ve 2. pololetí 2010.
- Na konci června letošního roku
uspořádáme v místním kině informační
setkání se zástupci odborné firmy EVČ
(která realizovala stavbu CZT) s občany,
kde
budou
projednávány
otázky
a podmínky možného napojení na CZT
a budoucího rozvoje soustavy, otázky na
souběžné dotace „ Zelená úsporám“.
Vážení spoluobčané,
předpokládáme, že Vás informace
o plánovaném
budoucím rozvoji
CZT zaujaly a že můžeme počítat
s Vaší aktivní spoluprací při přípravě celé
akce. Prosíme Vás o zamyšlení se nad
svými případnými dotazy k uvedené
problematice. Dotazy můžete již
v předstihu v písemné podobě předat
do schránky u vstupu do radnice nebo
e-mailem zasílat na adresu starosta@
kasphory.cz). Pokusíme se spolu
s odbornou firmou EVČ při našem
společném setkání v červnu 2009 v
kině všechny dotazy plně vysvětlit
a odpovědět.
Děkujeme za Váš zájem o projekt CZT.
Městský úřad Kašperské Hory

Co s bioodpadem?

Je po Velikonocích, jaro je v plném proudu
a mnozí z nás vyrazili na zahrádky. Zase
jako každý rok se budeme pokoušet o ty
zaručeně nejlepší osobně vypěstované
brambory,
rajčata,
papriky a kdovíco
ještě. Se vším souvisí
samozřejmě práce –
pletí plevele, sekání
trávy, ořez větví. Ale
kam tohle všechno
dát?
Jedním
z
dosud
opomíjených způsobů
využívání bioodpadu je
kompostování. Při lidské
činnosti vznikají denně
odpady z kuchyně,

odpady ze zahrad i jiný organický odpad.
Je nerozumné tento bioodpad likvidovat
např. pálením, přidáváním ke zbytkovému
odpadu do popelnic apod. Jeho využití
formou
kompostování
Vám
zajistí vlastní hnojivo (kompost)
pro opětovné hnojení záhonů
pro výsadbu květin i vhodnou
zeminu pro pěstování kultur ve
sklenících, pařeništích a květináčích.
Kompostování je určeno především
těm, kteří bydlí v rodinném
domku, mají zahrádku, chtějí snížit
množství odpadu vyhazovaného do
popelnic a získat kvalitní hnojivo.
V podstatě lze kompostovat veškeré
organické látky. Zbytky vařených
jídel a potraviny by neměly do

kompostu přijít ve velkém množství,
protože lákají zvířata, brzy podléhají
zkáze a potom nepříjemně zapáchají.
Toto je možné odstranit jejich smícháním
s větším množstvím suchého, savého
materiálu nebo jejich překrytím stávající
zakládkou. Ideální je směs nejrozličnějších
materiálů, které je však potřeba vhodně
upravit (podrtit, posekat, zvlhčit...) a dobře
promíchat.
Ořezané větve bude možné brzy zlikvidovat
mobilní štěpkovačkou, kterou hodlá
Městský úřad zakoupit. Větve budou za
tímto účelem ukládány na předem určené
místo, které bude předem upřesněno
v některém dalším vydání zpravodaje,
nebo zveřejněno jiným způsobem.
Helena Marková
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Rekonstrukce náměstí – stavební práce konečně začaly (?)

V podzimním čísle Zpravodaje jsem
slíbila, že budeme průběžně informovat
o přípravě a postupu prací při rekonstrukci
náměstí. Tady jsou tedy další aktuální
informace.
Z výběrového řízení vzešel zhotovitel
zakázky a na počátku března s ním byla
podepsána smlouva o dílo na dodávku
stavebních prací v celkové výši nákladů
44 180 tis. Kč. Mezi tím byly sestaveny
zadávací podmínky a vypsáno výběrové
řízení pro výběr dalšího zhotovitele,
tentokrát na archeologický průzkum.
Kolem výběru archeologické organizace
oprávněné provádět výzkum v tomto
regionu se neustále vrší komplikace - jak
jsem již minule naznačila. I přesto, že do
uzávěrky tohoto čísla není zatím známa
firma, která archeologické práce bude

byly kolem kmenů lip za kostelem
a u kašny nahrnuty sněhové bariéry do
více než metrové výšky. Teprve po roztátí
sněhu jsou na kmenech patrná stará
poškození, která pro jistotu necháme
znovu prohlédnout a posoudit.
Po obvodu i na náměstí samotném
stojí budovy různého stáří a stavebně
technického stavu. Projektem bylo proto
předepsáno, aby statik odborně posoudil,
zhodnotil a zaznamenal stavební stav
všech objektů na náměstí před zahájením
stavebních prací. Totéž bude provedeno
po skončení stavby, aby bylo patrné,
zda nedošlo k poškození budov vlivem
stavební činnosti při opravě náměstí.
Materiál zpracovaný statikem na každý
objekt samostatně bude s majiteli
nemovitosti projednán před zahájením

Horní část náměstí by měla být hotova
v příštím roce

ně, budou stavební i archeologické práce
znamenat určité komplikace a omezení
včetně omezení dopravních. Přesto firma
provádějící stavbu musí zajistit po celou
dobu bezpečný přístup do všech objektů,
kolem kterých budou práce probíhat.
O termínu zahájení prací v bezprostřední
blízkosti domů budou majitelé a uživatelé
v předstihu informováni.
Součástí oprav na náměstí bude i výměna
starého vodovodního potrubí. Výměna
bude probíhat stejně jako v minulém roce
v ulici Bohdana Týbla – jednotlivé domy
budou napojeny na provizorní vodovod,
takže voda do každého domu poteče
v podstatě bez přerušení.
Rekonstrukce povrchů náměstí podle
připravené projektové dokumentace
ve svém výsledku bude znamenat
návrat k historické podobě náměstí, jak
ji můžeme vidět jen na velmi starých
fotografiích snad z počátku minulého
století. Reprodukce těchto starých snímků
jste měli možnost si prohlédnout ve
v ý k l a d n í skříni v muzeu spolu se
snímky budoucí podoby
plochy náměstí. Máte-li
z á j e m

Dolní část náměstí by měla být
hotova v tomto roce

provádět, je třeba nadále hledat řešení,
které umožní zahájit alespoň dílčí práce
na rekonstrukci náměstí.
Zima se protáhla až do začátku dubna a se
stavebními pracemi nebylo možné začít
také z tohoto důvodu (tedy nejen kvůli
archeologům). Březen byl tedy věnován
přípravným pracím. Znalcem v oboru jsme
nechali odborně posoudit stav stromů
rostoucích na náměstí a v Dlouhé ulici –
o výsledku jeho šetření vás informujeme
na jiném místě Zpravodaje. V době, kdy
znalec zdravotní stav stromů posuzoval,

prací. V těchto dnech budou postupně
probíhat jednání s majiteli domů ve
spodní části náměstí, kde se se stavebními
pracemi začne. Jedná se tedy o plochu
mezi ZKD a dětským domovem a dále ulice
Baarova a Fügnerova od Dlouhé nahoru.
Postupně přibude ještě prostor před
bývalým hotelem Bílá Růže směrem k ZKD
a pak část náměstí od muzea k faře. Rozsah
prací, které mají být provedeny
z valné většiny v letošním
roce je patrný ze situace na
přiloženém plánku. Postup prací
v jednotlivých částech náměstí
bude
samozřejmě
ovlivněn
průběhem
archeologického
průzkumu, neboť v některých
místech
se
na
základě
provedených sond předpokládá
rozsáhlý průzkum, jinde budou
archeologové provádět pouze
dohled. Pro všechny obyvatele
domů na náměstí, a nejen pro

dozvědět se více
informací
o nové podobě náměstí, m ů ž e t e
je získat v kanceláři starostky nebo
vedoucího technických služeb.
Fotografie a další aktuální informace
budou od počátku května k dispozici
v průchodu radnice.
Alena Balounová
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Měl ing. Josef Fencl pravdu?

Pavel Hubený ze Správy NP a CHKO Šumava o něm v roce jeho smrti
(2005) napsal:
Nevysoký, drobný chlapík
plný energie, který kouřil
jednu cigaretu od druhé.
Mnozí ho takhle pamatují.
V mých vzpomínkách je
spojený
s
modravskými
lesy. Dnes už málokdo ví,
že právě on stál u zrodu
CHKO Šumava. Pracoval na
lesním závodě v Kašperských
Horách, v závěru své kariéry
jako výrobní náměstek. Byl
lesníkem tělem i duší, a přesto
patřil ještě k té staré lesnické
generaci, která v sobě
spojovala vedle lesnické
profese i ducha ochránce
Ing. Josef Fencl přírody. Díky Josefovi zůstaly
stát lesy mezi Mokrůvkou a Medvědí horou. Zachránil tyto lesy před
vytěžením, které jim jako přestárlým dlouho hrozilo. Za jeho působení zde
nevznikla ani žádná velká kalamita.
Jsem hrdý na to, že jsem Josefovi mohl říkat "strejdo". Mohl jsem za
ním kdykoli zajít a probírat s ním všechny možné lesnické i ochranářské
problémy, vždycky měl střízlivý a promyšlený názor. Nikdy nebyl ani příliš
lesníkem, ani příliš ochranářem, nehádal se. Pokud zvyšoval hlas, to jen
jasněji formuloval myšlenku, která ho zaujala. A proto na závěr musím
říci, že nikdy nesouhlasil s ponecháním modravských lesů zcela
bez zásahu. Věděl, že kůrovec je dříve nebo později zničí. Věřil
ve svoji zkušenost, tedy v to, že pokud se včas asanují kůrovcem
napadené smrky, velká kůrovcová kalamita by se neměla nikdy
rozhořet.

inzerce

Pravdu určitě měl. Škoda, že jeho zkušeného hlasu nebylo vyslyšeno!
Emil Kintzl
s použitím textu Pavla Hubeného
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O pohár Žofky –
ředitelky ZOO
O Velikonocích, v neděli 12. dubna, proběhl již
druhý závod ze série ORIENTAČNÍ BĚH – JÁ BYCH
SE TOHO NEBÁL. Běhalo se na mapě Žofka, na které
byly rozesety kontroly od pastvin Šibeničního vrchu
až po lesy nad Radešovem a Rejštejnem. Závodní
odpoledne začalo přeborem dětí a rodičů z dětského
centra. Program pak pokračoval veřejným závodem,
kdy se účastníci rozběhli po třech tratích. Aby byl
závod spravedlivější, rozdělili se běžci ještě do pěti
kategorií. Pro nejmladší byla připravena fáborková
trať s možností zkracování. Starší se vydali na scorelauf
– systém závodu, kdy jsou kontroly různě bodově
ohodnoceny a závodník musí získat co nejvíce bodů
ve stanoveném časovém limitu.
Děti se vypořádaly s fáborkovou tratí dobře a do
cíle dorazily Bára a Áda Placatkovy na prvním
místě. V malém časovém odstupu byl za nimi Jan
Řimnáč, který na trati doběhnul o dvě minuty dříve
startujícího Tomáše Horváta. Placatkovi ovládli i trať
dětí s doprovodem rodičů, kdy Terezka porazila
Matěje. Jako třetí dorazil Vilém Černý a porazil
Ondru a Tondu Šustrů, kteří stihli povzbuzovat a fotit
závodníky z hlavní kategorie.
V kategorii s kratším limitem (45 minut) zvítězila
zkušenost ze závodů nad znalostí místního terénu.
Na prvním a druhém místě doběhly Jana Chumová
a Romana Klofáčová z oddílu orientačního běhu
Slavie Praha. Daniel Řimnáč těmto zkušeným
matadorkám orientačního běhu zdárně sekundoval,
na jejich výkon však nestačil.
Nejzkušenější a nejvytrvalejší vyrazili na trať s 60
minutovým limitem. Závodníky jsme rozdělili na
mladší a starší. Jako první z lesa přiběhl Jaroslav
Chum (Slavie Praha) se všemi kontrolami, avšak ani
tento závodník nestihl časový
limit. Na druhém místě ho
na stupně vítězů v kategorii
mladších borců doplnil Dan
Černý, který se po hromadném
startu držel ostřílených kozáků
a v závěru ukázal, že s mapou
to umí i sám. Třetí Pavel Šustr
startoval se zpožděním, takže
měl hledání kontrol ztíženo.
Starší závodníci bojovali až do
samého finiše, kdy Miloslav
Eger protnul cílovou pásku
před Milošem Fialou. Avšak
v této kategorii hraje svou
úlohu též věk, takže si to
pánové na stupních vítězů
prohodili. Na třetím místě
skončila Míla Zmeková ze
Slavie Praha.
Těšíme se na Vás u dalšího
závodu, který proběhne
v neděli 28. června.
Jakub Hulec
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Zachraňme zelenou Šumavu
Něk o lik s l o v k vě deckým objev ů m na Šu ma vě

Několik století o lesy na Šumavě tvrzení okamžitě médiím. Poctivost či
pečovali lesníci a předali budoucím mravní integrita vědy spočívá v ochotě
generacím Šumavu v takové kráse, vědců předkládat nové myšlenky a zjištění
že byla v roce 1991 vyhlášena
Národním parkem. Současná
Správa parku opustila lesnický
způsob (který se podle
ní
pro
Národní
park nehodí),
V kanceláři MěKIS můžete zakoupit
ponechala bývalé hospodářské
publikaci, jejíž křest se konal v lednu
lesy samovolnému vývoji a řídí
Šumavu na základě vědeckých 2009 pod záštitou senátorky JUDr. Jiřiny
objevů. A vědecký objev stíhá Rippelové a hejtmanky Plzeňského kraje
vědecký objev. Proti kůrovci
Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc..
se již nebojuje nejúčinnějším
Cena této zajímavé knihy je Kč 250,--.
zastaralým
způsobem
pilou
a sekyrou, ale vědeckým objevem,
entopatogenní houbou Beauveria.
Téměř v každém vydání časopisu
Šumava, oficiálního zpravodaje
Národního parku, je prezentován
nějaký nový vědecký objev na
Šumavě. Poslední vědecký objev
zveřejnila v tisku Správa parku
nedávno: pod uschlými stromy
vyrůstá nový les!
Americký
fyzik
Robert
Park
charakterizoval kdysi rozdíly mezi
vědou a pseudovědou. Myslím, že
tento text by si měla Správa parku
pořádně prostudovat. Hned v úvodu ke zkoumání dalším vědcům. Čili, vědci
Park říká: „Pseudovědec předhazuje svá očekávají, že jejich kolegové představí

Akce plánované průvodcem Národního
parku Šumava v roce 2009
9. května 2009 - pěší vycházka s výstupem na vrchol Ždánova (1064 m n.m.) – prohlídka
chráněných stromů na úpatí Ždánova, z vrcholu Ždánova pochod po hřebenu – vyhlídky
do vnitrozemí, kaple sv. Jana, vyhlídky na východní část Pošumaví, návrat přes bývalou
osadu Ždánov, starou střelnici a Chlum – vyhlídky na Kašperské Hory, jihozápadní,
západní a částečně i severní část Šumavy a Pošumaví. Vycházka s průvodcem cca 12 km,
6 – 7 hodin. Odchod na vycházku v 9.00 hod. od Waikiki, Dlouhá ul.92.
14. července 2009 – zájezd autobusem na Zhůří – návštěva pomníku Leteckého
neštěstí, návštěva Ranklova, tj. místa, kde se před 190 lety narodil Josef Klostermann,
zvaný Rankl-Sepp, poslední "Obr na Šumavě", dále Horská Kvilda, Zadov, Michalov–
Jáchymov – výstavka ze života Josefa Klostermanna v domě, kde prožil Rankl-Sepp
poslední léta svého života, kostel sv. Martina v Nicově, kam chodil na ranní roráty
z Ranklova Josef Klostermann. Odjezd autobusu od Waikiki v 9.00 hodin.		
Další akce budou
včas publikovány
v Kašperskohorském zpravodaji – Podzimní
Šumavou, Po stopách – Odysea soudního
sluhy – pěší túra.
S pozdravem Horám zdar!
Doprovodná služba NP Šumava
František Kortus

nová zjištění nejprve jim. Pokus obejít
posouzení od sobě rovných pomocí
okamžitého zveřejnění nových výsledků
v médiích, a tudíž veřejnosti, nasvědčuje
tomu, že práce pravděpodobně není
schopna čelit důkladné oponentuře či
přezkoumání ostatními vědci“.
Nikdo z odborníků, lesníků či politiků,
kteří kritizují současný experiment
s usycháním obrovských lesních ploch
na Šumavě nezpochybňuje to, že někde
opravdu pod uschlými stromy nějaký
les vyroste. Ale diskuse je přeci o tom,
proč je potřeba se s novou nadějí lesa
chlubit a za jakou cenu nové semenáčky
na Šumavě vyrůstají. Za cenu odumírání
tisíců hektarů staletých lesů, za cenu
odumírání několik set let starých
pralesních zbytků, za cenu zničení tisíců
hektarů zeleného lesa, za cenu zcela
změněného
charakteru
šumavské
krajiny, za cenu nedoceněného rizika,
že rozsáhlé odlesněné plochy Šumavy
podlehnou erozi, za cenu změny vodních
režimů či za cenu ohrožení sousedních
lesů kůrovcovou kalamitou šířící se
z Národního parku. O překot publikované
vědecké objevy ze Šumavy nemohou
nahradit fakt, že se Národnímu parku
nepodařilo najít ve společnosti svolení
k experimentu, který se Šumavou provádí.
Tomáš Jirsa, senátor na Šumavě
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Starosvětskou vesnicí v kraji pod hradem
Kašperkem býval Kavrlík, lidově zvaný Geila,
německy Geierle. Původ jména vesničky se
dává do souvislosti s německým výrazem
„der Geier“ – sup, což nepochybně vyvolává
romantické
představy. Snad
celá staletí tu
půdu vzdělávaly
hrdé selské rody
se jmény Huisl,
Sepmbauer
a
Tonibauer.
Obdivuhodně se
v místě udržely
staré
formy
hospodaření. Je
k neuvěření, ale
funkce obecního
pastýře tu zanikla teprve až s odsunem
německých obyvatel v roce 1946.
Vesnička se skromně, ale malebně rozložila
na jižním svahu nad Opoleneckým
potokem na jedné z cest ke hradu
Kašperku, pouhého půl druhého kilometru
severovýchodně od Kašperských Hor.
První zpráva o Kavrlíku je k roku 1426,
kdy se uvádí důl a štola sv. Václava pod
vesničkou „Geyerle“. O deset let později,
roku 1436, byl Kavrlík v držení obce města

Kavrlík

Sušice, což bylo stvrzeno listinou císaře
Zikmunda. Někdy později se osada stala
součástí panství hradu Kašperka. Roku
1585 Rudolf II. pronajal „vší obci města
hor Zlatých Perkreichenssteyna… zámek
Karlsperk se čtyřmi dvory a ves řečenou
Kawrlik k témuž zámku přináležející…“.
Nejstarší historie vesničky zřejmě souvisela
s místní těžbou zlata. Vždyť důl sv. Václava
pracoval v 15.století pouhých 200 metrů
jihozápadně od osady a také v 17.století
se tu v blízkosti zlato těžilo ve štole Corpus
Christi (Těla Páně). O zlaté minulosti okolí
svědčí dodnes také nedaleké rýžovnické
sejpy v údolí Opoleneckého potoka.
Střed osady určuje kaple, patrně z 18.
století, umístěná na vyvýšeném místě, nyní
mezi dvěma vzrostlými stromy. Nad její
čelní stěnou se zvedá zvlněný štít s malou
nikou, završený třemi
kamennými koulemi
a kovaným křížkem.
Malebný
protějšek
kaple vytváří dnes
značně zchátralé horské
stavení s polovalbovou
střechou a zvoničkou,
kdysi pyšný statek
sedláka Huisla. Toto
typické šumavské stavení okouzlilo malíře

Klub kašperskohorských žen
a přísloví
Již
řadu
let
se
Klub
kašperskohorských žen snaží
obohatit místní kulturu a svými
akcemi zaujmout jak děti, tak
i dospělé. Poslední akce, které jsme
se zúčastnily jako spolupořadatelé,
nás přiměla zamyslet se nad –
možná – naší zbytečností. Touto
akcí byl velikonoční trh, který
bychom z našeho hlediska mohly
hodnotit slovy "pro dobrotu na
žebrotu". Měly jsme dojem, že je
tady pořádán spíše pro návštěvníky
Kašperských Hor, než pro místní
obyvatele. Po celou dobu trhu
obětovali svůj čas i místní
harmonikáři a určitě chtěli dokázat,
že platí "co Čech, to muzikant". Ale
kdepak, zájem téměř žádný! A co
divadelní představení pro děti?
Platících dětí a dospělých něco
přes třicet. Ale co, říkáme si, že "vše
zlé je pro něco dobré". Pochopily
jsme, že se začneme věnovat více

svým koníčkům a svým rodinám.
Máme dojem, že se v našem městě
umí jen kritizovat a pomlouvat,
protože jak se říká "před bojem je
každý generál". A proto dáváme
všem šanci převzít naši činnost,
plánovat, shánět finance, prostory,
roznášet plakáty atd. Může jít
o jinou dobrovolnou organizaci ve
městě, může se domluvit skupinka
lidí, rodiče dětí... Rády se půjdeme
podívat a představte si, že ani
kritizovat nebudeme, protože
víme, kolik času a úsilí každá
akce stojí. A pokud byste měli
dojem, že vám leccos nevychází,
tak si řekněte, že "s úsměvem
jde všechno lépe" a těm, kteří
nepřestanou
bezdůvodně
kritizovat a pomlouvat, možná
i "boží mlýny namelou".
Za Klub kašperskohorských žen
Radka Kolářová
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a ilustrátora Karla Liebschera (1851 – 1906)
natolik, že jeho umělecké vyobrazení zařadil
do první knihy slavného vlasteneckého
díla Čechy, které koncem 19.století vyšlo
v nakladatelství J.Otto v Praze. O sto let
později s podobným nadšením a zároveň
se smutkem v duši nad odcházející krásou
místa tu maloval akademický malíř Miroslav
Houšť
(* 1953). Někdejší starosvětský
způsob života v naší vesničce přibližují
i jedinečné kusy lidového malovaného
nábytku z počátku 19.století, vystavené
v expozici Muzea Šumavy v Kašperských
Horách – selská postel s nebesy a kolébka
z Kavrlíku. V osmdesátých letech se
zvažoval návrh možnosti zřízení skanzenu
šumavské lidové architektury v této naší
lokalitě. V polovině 19.století zde bydlelo
55 lidí v šesti domech, před odsunem
Němců v roce 1945 tu
v devíti popisných číslech
žilo 63 obyvatel, dnes se
počet trvale přihlášených
ztenčil na pouhých 6 osob.
Poválečnými
osídlenci
v Kavrlíku byli vesměs
Slováci
z
Rumunska,
pracující v zemědělství.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

Výzva
Fotbalový klub Kašperské Hory zve všechny na
fotbalová utkání. Muži ani dorostenci letos ještě
neprohláli. Přijďte jim fandit i Vy.
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Sledujte úřední desku
Vážení spoluobčané, sledujte prosím
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Podle zákona 500/2004 jsme
povinni vyvěšovat dokumenty
na "klasickou" úřední desku,
která je umístěna před radnicí,
a také na úřední desku, která
je zveřejněna na internetu.
Internetová adresa: http://
www.sumava.net/mukhory/
urednideska.asp. V poslední
době jsem tam vyvěšovala
dva dokumenty, které se týkají
velké většiny z Vás.
1. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Sušice, oznámily
zahájení obnovy katastrálního operátu
přepracováním souboru geodetických
informací
do
digitální
podoby
v katastrálním území Kašperské Hory. Co to

znamená? V současné době v katastrálním
území Kašperské Hory existují tři druhy
map - mapa grafického přídělu,
mapa
pozemkového
katastru
a
mapa
katastru
nemovitostí.
Až
bude
katastrální
operát přepracován do
digitální podoby, bude
v katastrálním území
Kašperské Hory platná
pouze
jedna
mapa.
Obnovou
katastrálního
operátu nejsou dotčena vlastnická
ani jiná práva k nemovitostem.Tato
akce by měla proběhnout
do konce letošního roku. Po
dokončení bude vyložen
obnovený katastrální operát
k veřejnému nahlédnutí –

o termínu zveřejnění budete informováni.
2. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový
úřad Klatovy, vyhlásily komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním
území Tuškov. Veřejná vyhláška týkající
se zahájení řízení visela na úřední desce
v době od 9. 3. do 24. 3. 2009. Zpracování
komplexních pozemkových úprav je
poměrně zdlouhavá záležitost. V průběhu
celého procesu jsou oslovováni všichni
vlastníci nemovitostí v dotčeném
katastrálním
území.
Doporučuji
Vám, abyste se jednotlivých jednání
zúčastňovali.
Bohuslava Bernardová

Katalog ubytovacích zařízení

inzerce

V závěru března jsme požádali o zveřejnění vašeho ubytovacího
Plzeňský kraj o dotaci z programu zařízení v uvedené publikaci,
Podpora činnosti informačních neváhejte
nás
kontaktovat.
center na území Plzeňského kraje V kanceláři MěKIS si můžete
pro rok 2009. Vzhledem k tomu, vyzvednout dotazník a odevzdat
že bychom chtěli alespoň trochu ho zpět, společně se 2 kvalitními
přispět k oživení cestovního ruchu fotografiemi, nejpozději do konce
a zvýšení počtu turistů v našem května – po tomto termínu již
regionu, připravujeme vytištění nebude možnost zveřejnění.
Katalogu ubytování
V této souvislosti
pro oblast Kašperské
je však nutno
Hory a okolí. V případě,
zmínit i další
že
z
Plzeňského
variantu, ke které
kraje
obdržíme
doufám nedojde.
požadovanou
Přece jen se může
částku, budeme mít
stát, že dotaci
zajištěno
pokrytí
od Plzeňského
veškerých
nákladů
kraje nezískáme,
spojených s vydáním
p ř í p a d n ě
tohoto
materiálu.
o b d r ž í m e
V šestnáctistránkové
pouze
část
brožuře formátu A5,
z
požadované
uvedeme informace
částky.
Ani
o všech ubytovatelích,
v tomto případě
kteří
budou
mít
ze
záměru
zájem o zveřejnění.
vydání katalogu
Zkontaktovali
jsme
neustoupíme
již všechny majitele
Ilustrační foto titulní stránky a budeme hledat
ubytovacích zařízení, kteří
další
možnosti
v minulosti požádali o vedení financování. Katalog ubytovacích
v naší evidenci. Předpokládám ale, zařízení bude sloužit k propagaci
že se v našem městě najdou ještě našeho města na veletrzích
další ubytovatelé, které jsme dosud cestovního ruchu a v dalších
neoslovili. Pokud tedy máte zájem informačních centrech.
Jitka Pelíšková
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Úspěchy našich běžců

Trojlístek kašperskohorských běžců
zahájil letošní jarní běžeckou sezónu
účastí na jednom z prvních přespolních
běhů na Chodsku, konkrétně v Bělé nad
Radbuzou. Na velikonoční Bílou sobotu
se XI. ročníku veřejného závodu "Bělská
pětka" zúčastnili: Martin Chlada, Eva
Chladová a senior František Kortus.
Za účasti 220 závodníků z Chodska,
Plzeňska a Klatovska byl v 10 hod. veřejný
závod zahájen. Starosta města Bělá nad
Radbuzou, který byl zároveň ředitelem
závodu a hlavním pořadatelem, v úvodu
přivítal závodníky i velký počet diváků.
Jistě to byla vzácná ukázka propojení
vedení města s tělovýchovou. Byli
zde přítomni pedagogičtí pracovníci
i vychovatelé základních škol a dětských
domovů, kteří se pečlivě starali o své
svěřence a neskrývaně závodníky
v průběhu závodu povzbuzovali. Taktéž
i ostatní diváci svým potleskem a mnohdy

Vzpomínka na
Václava Langa

hlasitým projevem podporovali závodníky
na trati.
Závod proběhl ve velmi dobré atmosféře
a všichni jsme si z něj odnášeli dobrý
dojem. Ti šťastnější a zdatnější závodníci
si pak ze stupňů vítězů odnášeli nejen
medaile, ale i pěkné věcné ceny. Hlavní
cenou v kategorii mužů bylo živé sele, což
vzbudilo veselí nejen u samotného vítěze
závodu, ale i u diváků.
A jak uspěl náš trojlístek?
V kategorii mladší dorost – Eva
Chladová – 2. místo a Martin Chlada
s převahou 1. místo.
Mezi veterány se František Kortus
umístil na 3. místě.
Na závěr je zapotřebí zmínit se
i o manažerovi zájezdu na Chodsko –
Jaroslavu Chladovi, který nejenže zajistil
dovoz na závod, ale i v průběhu závodu
pečoval nezištně o naše trio.
František Kortus

Výročí tvůrce „Šumavy umírající a romantické“

Na letošní rok připadnou v Kašperských Horách v roce 1959 zapálila
hned
dvě
výročí pozdější neúnavná propagátorka jeho
obdivuhodné umělecké díla spisovatelka Marie Bajerová, která po
osobnosti Josefa Váchala letech o Váchalovi vydala první rozsáhlejší
(1884 – 1969) – českého monografii. Lze směle říci, že od historické
malíře,
ilustrátora, výstavy prací Josefa Váchala a jeho družky
sochaře, řezbáře, spisovatele Anny Mackové v Kašperských Horách
a básníka. 10. května uplyne 40 let od se datuje novodobý zájem o tohoto
jeho smrti a zároveň to bude také už všestranného umělce a opěvovatele
romantických krás Šumavy. Za
půl století, co muzeum
sbírek Muzea Šumavy budou
v Kašperských Horách díky
sestaveny také letošní jubilejní
neobyčejnému rozhledu
výstavní expozice v Západočeské
jeho tehdejšího ředitele,
galerii v Plzni a rovněž v dalekém
učitele Emanuela Boušky,
Japonsku. Šumavskou tvorbu
uspořádalo
Váchalovu
Váchalovy družky a žačky Anny
výstavu
šumavských
Mackové připomene o letošním
prací. Kašperskohorské
létě výstava v prostorách
muzeum tak jako první po
kašperskohorské radnice, kterou
dlouhé době připomnělo
ve spolupráci s Muzeem Šumavy
umělce, který v atmosféře
připravuje Mgr. Hana Klínková.
„budovatelských“
padesátých let upadnul
PhDr.Vladimír Horpeniak,
téměř v zapomnění. Pro Josef Váchal: Z pralesa pod Luzným,
dřevoryt z knihy Šumava umírající
Muzeum Šumavy
Váchala se právě na výstavě
a romantická, 1931.

inzerce

Projekt Nové oči

Již potřetí se naše škola zapojuje do projektu "New Eyes" (Nové
oči). Jak již jistě dobře víte, jedná se o projekt s Američany, kteří se
v termínu od 15. května do 15. června 2009 zabydlí v našem městě
a budeme mít možnost se s nimi denně setkávat. V letošním roce
chceme
navíc pořádat kurzy angličtiny pro dospělé i pro dospělé s dětmi
(výuka by
probíhala odděleně pro dospělé a děti), a to vždy v pondělí a ve středu
v podvečer
(během uvedeného termínu 1 měsíce) v budově Základní školy. Cena
by byla Kč 400,-- za kurz – celkem asi 8 lekcí. V případě zájmu se můžete obrátit na
e-mail: helisci5@gmail.com.
Jiřina Helíšková
Učitelka AJ na ZŠ Kašperské Hory
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Ve středu před letošními velikonočními
svátky jsme se rozloučili se zasloužilým
kašperskohorským občanem panem
Václavem Langem ( 17.8.
1925 – 2.4. 2009). Někteří
z nás si jej pamatujeme
zejména z let, kdy se
například brzy po válce
angažoval ve skautské
organizaci Junáka, později
byl prodavačem v místním
papírnictví, nebo když pracoval ve funkci
instruktora sušické Jednoty. Snad nejvíce
tohoto rodáka z nedalekých Albrechtic
u Sušice charakterizovalo jeho pohotové
a zapálené muzikantství, hrál dobře
na několik nástrojů – housle, flétnu,
harmoniku, varhany, pěkně zpíval… Už jako
patnáctiletý ve své rodné obci doprovázel
bohoslužby na varhanách památného
farního kostela Panny Marie a sv. apoštolů
Petra a Pavla. A tak když přišel s první
vlnou poválečných novoosídlenců do
Kašperských Hor hned po odsunu Němců
v roce 1946, mohl se zde odpovědně ujmout
varhanické funkce na dobu téměř čtvrt
století. Zejména v prvních letech to byla
služba značně náročná, když se v kostele
hrávalo nejen o nedělích a svátcích,
ale někdy i ve všední den, hudebně se
doprovázely různé pobožnosti, pohřby
a svatby a ke slavnostním příležitostem se
připravovaly hudební produkce se sborem
a orchestrem. Pan Lang obdivuhodně
zůstával své varhanické službě věrný
i v méně světlých dobách, kdy sílil tlak
komunistického režimu na věřící a církev.
Mnoho vzácných hudebních zkušeností
dokázal předat své nástupkyni Marii
Reindlové – Fuckeriererové. Vzpomínku
zaslouží také jeho spolupráce s vynikajícím
zpěvákem Janem Kotálem ze Sušice, nebo
v novější době domácké muzicírování
v kvartetu, které založil se svými přáteli
z nejbližšího okolí. Lidé jej měli také rádi
pro jeho družnost a zcela originální vtip
a humor. Ovšem jeho největší láskou
kromě rodiny byla hudba. Když jsme ho
nezastihli, věděli jsme, že „zavřel krám
a šel hrát“.
Vladimír Horpeniak
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Oč jde Vladimíru Justovi aneb tak trochu Vladimíru Justovi na just
Jako intelektuál je Vladimír Just opravdu
obdivuhodný, rozumí všem problémům,
které jsou ve své podstatě velmi
složité a nejednoznačné. S naprostou
jasnozřivostí vystupuje vůči jakýmkoli
zásahům proti kůrovci v bezzásahových
zónách Národního parku a CHKO Šumava.
Je to „ekologický bojovník“ bez jakéhokoli
odborného vzdělání, který dokáže
odborníkům s patřičným vzděláním,
zkušeností, umem a nasazením vysvětlit,
že ničemu nerozumí a nemají na svých
postech co dělat. Je radost naslouchat mu
při obědě v restauraci v blízkosti pražského
Staroměstského náměstí, na němž se
zrovna koná demonstrace proti ministru
Rathovi. Během půlhodinky kromě
mnohých divadelních scén dokonale
propere i scénu lékařskou a zakončí slovy:
„Však on je všechny (rozuměj doktory)
Rath srovná.“
Pokud
chceme
pochopit
image
PhDr. Vladimíra Justa, CSc., měli bychom
zabrousit pro srovnání do pohádkové říše.
Napadají nás pak pohádkové bytosti –
jako děd Vševěd, brouk Pytlík, Neználek,
Všeználek, Pat a Mat apod. Ale srovnání

není přesné. Tyto postavičky nejsou
ani podlé, ani závistivé, ani skomírající.
Teatrologie je nezajímá, pokud něčemu
nerozumí, snaží se porozumět právě jen
proto, aby svůj „vynález“ mohli použít
k dobru svému nebo k dobru svých bližních.
A k čemu slouží tzv. „vědecké“ vynálezy
a informace Vladimíru Justovi? Především
k napadání jakýchkoli autorit. Je to člověk,
který není vyrovnán s autoritami, vede
proti nim opoziční boj, a to jakýmikoli
prostředky. Takovéto osobnosti kontakt
s autoritami přivádí k šílenství. Vladimíra
Justa k intelektuálnímu šílenství, a to
takovému, že protivník zaujímá raději
polohu mrtvého brouka, než aby s ním
jakkoli polemizoval.
Pan Just rozumí všemu - Šumavě, kůrovci,
Klausovi, Bémovi, Dybovi, Stráskému,
Kužvartovi, Temelínu, personální politice
NP a CHKO Šumava, starostům měst
a obcí Šumava, za vším vidí tunelování,
rozkrádání, likvidaci, mocenské postoje
(autorit).
Je zajímavé, že nepolemizuje například
s kůrovcovou politikou Schwarzenbergů,
kteří při broučkové kalamitě 1870 nechali

vykácet veškeré napadené plochy, stavěli
cesty a kanály ke splavování dřeva,
„devastovali“ celou Šumavu, ale zachránili
ji na další staletí. Karel Klostermann, jenž
tehdy Šumavou žil, si ve svých povídkách
a románech všímá především osudů lidí
a vlivu broučkové kalamity na jejich život.
Při četbě jeho románů se čtenář doslova
stává součástí příběhu, prožívá osudy
postav, sněhové vánice, strachy, obavy,
bohatství i bídu, ocitá se v roli bludiček,
rytmistrů, poznává duše sklářů, a to tak
reálně, až z toho naskakuje husí kůže.
Při četbě „děl“ Vladimíra Justa také
naskakuje husí kůže – z lidské nadutosti,
pýchy a nedostatku pokory.
Tohle
rozhodně není literát ani „zachránce“
Šumavy.
Kůrovcovou kalamitu je možno přirovnat
například k morové epidemii.
Ve
středověku nemohli lékaři mnoho učinit
a na morové epidemie vymíraly celé
generace. Není středověk, pokud lesníci
vědí, jak léčit napadené lesní kultury, je
hloupost jim v tom bránit.
MUDr. Jitka Marková

ZÁSADY VYDÁVÁNÍ KAŠPERSKOHORSKÉHO ZPRAVODAJE - VÝŇATEK
Práva a povinnosti odpovědného redaktora:
- redaktor má právo krátit a stylisticky upravovat příspěvky
- redaktor má povinnost autora článku o změnách informovat
- redaktor má právo odmítnout uveřejnit vulgární a nactiutrhačské příspěvky
- redaktor se zavazuje, že příspěvky, které kritizují určité osoby, odbory města, či soukromé nebo státní instituce
podstoupí k přečtení napadené osobě, odboru či instituci a poskytne jí prostor k reakci (Důvodem je to, že zpravodaj
vychází pouze 1x za dva měsíce a reakce v dalším čísle by ztratila smysl a význam. POZOR: toto jednání není v rozporu
s tiskovým zákonem 46/2000 Sb.)

Kašperskohorský zpravodaj nemá sloužit jako platforma pro „vyřizování účtů“, proto zveřejní vždy pouze
článek a případnou reakci na něj. Jde o vyváženost názorů, napadený má možnost se bránit, ale další
pokračování sporů už nebude Kašperskohorský zpravodaj zveřejňovat.
Poznámka redakce

Téma: Kluziště

inzerce

Před léty jsme měli kluziště na Cikánce.

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

Budeme mít příští zimu kluziště na
připravené ploše za školou?
Emil Kintzl
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Reakce na lži paní Markové
Vážená redakce!
Reaguji na článek ve Vašem listě OČ
JDE VLADIMÍRU JUSTOVI od MUDr. Jitky
Markové (už předtím tento text, psaný
stylem KDO JE VÁCLAV HAVEL v někdejším
Rudém právu, vyšel v Českokrumlovských
listech). Tento článek je plný tak
nehorázných nesmyslů, že mám vážné
podezření, že si mě autorka s někým
plete.
Hned v úvodu např. píše, jakou jí činilo
radost naslouchat mně "při obědě
v restauraci v blízkosti pražského
Staroměstského náměstí, na němž se
zrovna koná demonstrace proti ministru
Davidu Rathovi. Během půlhodinky, kromě
mnohých divadelních scén, "jsem prý
propral" i scénu lékařskou a zakončil slovy:
"Však on je všechny (rozuměj doktory)
Rath srovná". Místopřísežně prohlašuji, že
jsem nikdy nebyl na žádné demonstraci
proti někdejšímu ministru Rathovi (I když,
mezi námi, to, jak zlikvidoval významnou
pražskou Středočeskou galérii, přestěhoval
ji do Kutné Hory a hodlal ji za protislužby
manželky Olgy údajně poskytnout svému
oblíbenému kýčaři Zubovovi, už to by dnes
menší demonstraci jistě zasluhovalo). Dále
jsem nikdy v žádné restauraci neobědval
s žádnou MUDr. Markovou, tím méně pak

jakkoli před ní či před kýmkoliv jiným
hodnotil nějakou "lékařskou scénu".
Hrubou nepravdou je dále tvrzení, že jako
laik neuznávám názory
vědeckých
autorit.
Jako jeden z kmotrů
NP a člen redakční
rady
odborného
čtvrtletníku Šumava
své názory vždy
zásadně
opírám
o názory odborníků
přírodovědců.
Opírám se přitom Doc. Vladimír Just, CSc
o
nezpochybnitelné
vědecké
autority
celkem
pěti
přírodovědných ústavů v zemi, včetně
ředitelů a vědeckých rad ústavů
jihočeských a včetně jednotného názoru
vědecké sekce Rady NP a dlouhodobých
výzkumů, které na Šumavě provádějí např.
profesor Prach nebo RNDr. Jonášová.
Nevím o žádném přírodovědci, průběžně
se zaobírajícím monitoringem Šumavy,
jehož názory bych pokorně nerespektoval
a s nimi v čemkoli nesouzněl. Ostatně
mým - o vědecký výzkum opřeným názorům dala před několika lety v plném
rozsahu za pravdu i nadnárodní odborná
mise, nadřazená Národním parkům celého

Kniha mého srdce

Česká televize připravila ve spolupráci
s Českým rozhlasem, Svazem českých
knihkupců a nakladatelů a knihovnami ČR
pořad "Kniha mého srdce", jehož cílem je
nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České
republiky. Do této
zajímavé
akce
se zapojila také
Městská knihovna
Kašperské Hory
s cílem propagovat
čtenářství
mezi
nejširší veřejností.
V praxi to znamená,
že v prostorách
knihovny a také
v kanceláři MěKIS
najdou
čtenáři
hlasovací
lístky,
které po vyplnění
zde
mohou
také
odevzdat
– vyplněné hlasovací lístky budou ve
stanovených termínech zpracovány.
Hlasovat
lze
samozřejmě
také
prostřednictvím internetu na www.
knihasrdce.cz.

Harmonogram
1. Nominační kolo
V prvním nominačním kole (4. 4. 2009
– 19. 4. 2009) mohli diváci hlasovat
prostřednictvím internetu a hlasovacích
kupónů pro svoji nejoblíbenější
knihu. Z naší knihovny bylo
odesláno celkem 45 hlasovacích
lístků.
2. Top100
Nominovaných 100 (Top100) bude
bez udání pořadí zveřejněno 9. 5.
2009. Zároveň bude odstartováno
druhé kolo hlasování, v němž budou
diváci vybírat pouze z nominované
stovky (Top100). Hlasovat bude
možné prostřednictvím internetu,
SMS a hlasovacích kupónů. Knihy
budou řazeny abecedně a každá
bude mít své číslo (od 1 do 100).
3. Top12
V červnu bude odhaleno pořadí
Top100 a v abecedním pořadí Top12,
zároveň bude spuštěno třetí kolo
hlasování o nejoblíbenějších 12 knih
(Top12) a potrvá do neděle 13. září.
Městská knihovna

světa, totiž mise IUCN.
Co se týče mého pohledu na uměle
rozdmýchávaný šumavský kůrovcový
problém, kritizuji pouze mediální
demagogii zjednodušené otázky - zda
"na Šumavě kácet, či nechat přírodu, ať si
pomůže sama". Demagogie je to potud,
pokud se zároveň neříká KDE kácet:
zasahovat v bezzásahovém území je
protimluv a znamená to (jak konstatovala
mise IUCN) přestat si hrát na NP, neboť
právě kvůli takovým BEZ-zásahovým
územím byly všechny NP světa zřízeny.
Naopak nezasahovat diferencovaně proti
kůrovci v ostatních zónách (tj. na cca 80%
NP) a ohrožovat tím okolní hospodářské
lesy, je stejný vandalismus jako to prvé.
Závěrem mi dovolte, vážená paní Marková,
tento citát: "Bůh dal les, dal slatiny, aby
vlhko po celý rok se udržovalo... člověk se
Prozřetelnosti do řemesla míchati nemá.
Dokud celou věc člověk lesu samotnému
ponechává, nic lesu se nestane, co les
ztratí, zase si vynahradí". Že neuhodnete,
odkud je? Z Vašeho oblíbeného Karla
Klostermanna a jeho Světa lesních samot
(přečtěte si tu knížku, dříve než se autora
proti mně začnete dovolávat).
Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc.

Sezona ve znamení
SNOW RACE
Zima je nenávratně pryč. Za okny již vládne
jaro. Oko nejednoho milovníka zimy musí
zamáčknout slzu a čekat dlouhé měsíce
na další sníh. Nezbývá nám jen vzpomínat
na již skončenou sezonu. Jaká byla zima
2008/2009?
Určitě
byla
jedna
z
těch
povedenějších. Pro
náš oddíl to byl rok,
kdy jsme poprvé
uspořádali
velké
závody, opravili jsme
zázemí pro náš výcvik a měli jsme možnost
přijmout mnoho nových členů. Ale vše
popořadě, pro lidi z lyžařského oddílu
zima nezačíná první spadlou sněhovou
vločkou.
Tato sezona začala mnohem dříve, již na
jaře v roce 2008, kdy jsme na brigádách
začali opravovat naši chatku. Nebyl to
zrovna lehký úkol. Každý, kdo se zůčastnil
brigád, přispěl k tomu, abychom dnes měli
velmi pěkné zázemí, které nám mohou
jiné oddíly závidět. Další ukázkou naší
práce byly závody.
Vlastimil Václavík

inzerce
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HASIČI RADÍ NÁM VŠEM

Hasiči každoročně zasahují při "pálení čarodějnic"

Před rozděláním ohně je třeba posoudit aktuální povětrnostní situaci!
Izolovat ohniště od hořlavých látek a minimálně 50 m od okraje lesů, minimálně 100m
od stohu!
Nerozdělávat oheň ve vysoké suché trávě!
Při náhlém zhoršení počasí, zejména silném větru, oheň ihned uhasit!
Po celou dobu pálení vatry zajistit dozor dospělých osob (dobrovolných hasičů), které
v případě potřeby zasáhnou a oheň uhasí!
Zajistit vhodné hasební prostředky (vědro s vodou, zahradní hadici, lopatu, písek)
Ohniště opustit až po jeho úplném vyhasnutí a řádném uhašení!
UPOZORNĚNÍ
Je třeba nahlásit pálení vatry předem na operační středisko
příslušného územního odboru. U nás je to Plzeň, telefon
950 330 110.
Operačnímu středisku Plzeň hlaste veškeré pálení
v zahradách u domů, předejdete tím planým výjezdům
hasičů a následným finančním postihům. Pro toto
nahlášení pálení nevolejte linku 150, aby zbytečně
nedocházelo k jejímu blokování.				
			
Pro nahlášení pálení potřebujete znát:

Přesnou lokalitu pálení

Jméno a telefon osoby, která za pálení zodpovídá

Čas – od kdy do kdy pálení bude probíhat

Nutno ohlásit předem – ne v době, kdy už pálíte!!!
Pavel Petergáč ml.
Preventista SDH Kašperské Hory
Sběratel vykoupí veškerou výzbroj a výstroj po německé a U.S. armádě z 1.a
2. světové války
např.helma 300-3500,-Kč,dýka 500-5000,-Kč,kordík 600-7000,-Kč,uniforma
až 10 000,-Kč.
Cena záleží na druhu a stavu předmětu.
Vykoupím též část nebo celou sbírku militárií.Platba na místě v hotovosti.
Za případné nabídky na tel.603481642 děkuji.

inzerce

Poslední dubnový večer je od nepaměti
spojen s pálením ohňů. Jak vznikl tento
zvyk, co měl symbolizovat?
Historikové se v názorech na tyto otázky
různí, ale mnohé historické prameny
mají jedno pravdivé jádro. Jedná se
o pohanský zvyk, zavlečený na naše
území pravděpodobně Kelty. Jeho
význam můžeme hledat hlavně ve
spojitosti s ukončením zimy a příchodem
jara. Zima byla spojována s představou
zlých mocností a duchů. Po svátku Filipa
a Jakuba (dle starého kalendáře 1.
května) se vyháněl dobytek na pastvu
a jeho hlavní obživu bylo třeba chránit
před uhranutím. Proti zlu se bojovalo za
pomoci plamene, a tak se před vyháněním
stád pálily ohně – tzv. "kult ochrany stád".
Na nich se spaloval všechen nepořádek,
který se během zimy nahromadil v okolí
příbytků. Ve středověku se toto zlo vtělilo
do podoby čarodějnic, které představovaly
zlé moci – odtud dnešní pojmenování
"pálení čarodějnic".
V souvislosti s tímto zvykem je vhodné pro
zajímavost připomenout nařízení platné
z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze
jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné
vzdálenosti od nejbližšího stavení.
Měsíce duben a květen patří mezi tzv.
"hasičské žně". Proto je třeba připomenout
si pár základní zásad při rozdělávání
ohně:
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„Já tu byl vyslancem stalinské vlasti…“

Ačkoliv okolnosti osvobození západních
Čech včetně Kašperských Hor v květnu
1945 byly obecně dobře
známy, existoval až do
roku 1990 v našem městě,
v prostoru dnešního
Žižkova
náměstí,
pomník Rudoarmějce.
Jednalo se o nadživotní
pískovcovou
sochu
sovětského vojáka druhé
světové války se samopalem,
v dlouhém vojenském kabátu a s ušankou
– beranicí na hlavě. Tato monumentálně
vyhlížející plastika, dílo sochařky Taťány
(Šindlerové)
Konstantinové
(*1924),
stála na soklu ze žulových kvádříků, do

něhož byla vložena prsť z hrobu údajně
sovětského občana, který zahynul
při pochodu smrti u nedaleké osady
Zhůří. Slavnostní odhalení pomníku se
uskutečnilo s velkou pompou v roce 1953,
prý za účasti sovětského konzula. Výstavbě
politického pomníku předcházela pečlivě
organizovaná rozsáhlá sbírka mezi místními
občany, jejichž jména i s adresami byla pak
vypálena do zvláštního dřevěného tabla.
Tato pamětní deska byla uvedena citací
básně: „Já tu byl vyslancem stalinské vlasti…
vyved´ jsem národy z germánské pasti…!“
(Památka se do dnešních dnů uchovala
ve sbírkách Muzea Šumavy.) Kolem
pomníku zřídili Kašperskohorští malý
park, osázený podle vzoru moskevského
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Rudého náměstí stříbrnými smrky. Stojí za
připomenutí, že se tenkrát vážně jednalo
i o tom, že by toto malé náměstíčko, které
vzniklo na místě několika zbořených
starých domů, mělo mít název „Rudé“! Pod
vlivem revoluční euforie popřevratové
doby roku 1990 skupinka místních
občanů pomník zcela zdemolovala a sokl
s prstí byl rovněž rozmetán. Nepochybně
tu působilo vědomí, že sovětský voják na
Šumavu přišel teprve až v roce 1968, a to
nikoliv jako osvoboditel, ale jako okupant.
Neodůvodněnou přítomnost pomníku
Rudoarmějce v šumavských Kašperských
Horách kritizoval několik týdnů před
jeho zničením komentář redaktorky Lídy
Rakušanové na rádiu Svobodná Evropa.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

Alois Moravec (1899 – 1987)

110 let letos uplynulo od narození malíře,
grafika a ilustrátora Aloise Moravce, čestného
občana Kašperských Hor. Rodák z jihočeských
Chyšek u Milevska celý život zachycoval důvěrně
známou krajinu jižních Čech a tradiční formy
venkovského života. Významnou pozornost
věnoval i krajině Šumavy, zejména díky podnětu
muzea v Kašperských Horách. Jeho letní tvůrčí

Alois Moravec, novoročenka k roku 1977

pobyty v našem městě se soustředily do desetiletí
1956 – 1966. Pro Muzeum Šumavy tak Moravec
vytvořil jedinečný soubor šumavských kreseb,
grafik a olejů, jehož hodnota je dnes v mnohém
také dokumentární. Dílo Aloise Moravce jsme
si v Kašperských Horách naposledy připomněli
soubornou výstavou v prostorách místní radnice
v létě 2007.
Vladimír Horpeniak

Kulturní akce pořádané v květnu a červnu 2009
30. dubna, hod. Májka
prostor před kinem od 17.00 hod.
6. května, 10.30 hod. Oslavy osvobození
promítání dokumentu ve výstavní
místnosti, 11:45 příjezd kolony, od 12:00
hod. proslovy a pietní akt, minivýstava
šumavské panoramata ve výstavní místnosti
na radnici
12. května, 16.00 hod. Kašperskohorský
běh dětí
Karlova ulice, zápis závodníků v 15:30. hod.
13. května, 19.00 hod. – Hlídač 47
příběh lásky a vášně, 108 min, mládeži
nepřístupný do 15 let, místní kino
31. května - Den dětí
pořádá KKŽ ve spolupráci s MěKIS, indiánské
odpoledne plné her, více informací na
plakátech
1.června , 16.00 hod. - Den dětí
pořádá KČT K.H. – cyklistický oddíl,
cyklistické závody Karlova ul., poté různé
soutěže na školním hřišti
3.června., 19.00 hod. – Vévodkyně
Historický film o anglické šlechtičně
Georgianě, praprapratetičce princezny
Diany, místní kino
13.června, Krajem Karla Klostermanna
2009 - viz. plakát vedle

19.června - Den hudby
prostory před kinem, vystoupí např. Cassa na Dranc, skupina MIRIAM a další, více
informací na plakátech

Akce pořádané ve společenském sálu Miriam - fara Kašperské Hory

31. května – 16.00 hod.
odpolední program pro děti – písničky, hry
28. června – 16.00 hod.
odpoledení program pro mládež – rockové a punkové kapely
Další programy budou vždy každou poslední neděli v měsíci. Bližší informace
naleznete před konáním akce na plakátech.

více informací na www.cyklohory.estranky.cz
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