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Někteří možná toto považují za tragédii,
ale věřte mi, že to žádná pohroma není.
Na tragické situace si zapněte televizi
a vyslechněte si televizní zpravodajství.
K rekonstrukci náměstí určitě jednou dojít
muselo a rozhodli jsme se k ní nyní i přesto,
že dotace poskytnuté krajem a z fondů EU
činí necelou polovinu celkových nákladů.
Proto bych chtěla všechny obyvatele
a návštěvníky Kašperských Hor poprosit,
aby rekonstrukci náměstí brali za svou,
aby nevstupovali do "vypáskovaného"
a označeného území, kde se pracuje, což
určitě přivádí pracovníky firem, které
rekonstrukci provádějí, k adrenalinovému
jednání. Neustále prosím sledujte
dopravní situaci a provoz, dávejte pozor
na děti! Určitě se nám trpělivost zúročí
a budeme s novým náměstím spokojeni.
Myslím si, že i ulice Dlouhá vypadá oproti
předcházejícímu stavu moc pěkně, což
ještě umocní výsadba nové zeleně. Jen
mám takový dojem, že bychom si měli

z partnerského města Grafenau, kam
jsme byli pozváni 1. srpna 2009 na
Historické soumarské slavnosti. Faktem
je, že datum konání se krylo s naší poutí,
ale úkolem radních je
nejen schůzování a řešení
problémů, ale právě
i účast na kulturním dění
u nás i v zahraničí. Pro mě
to znamenalo přesunutí
tradiční pouťové přípravy
na večery a noci, abych
nezklamala svoji rodinu
a samozřejmě i návštěvy.
Zúčastnila jsem se tedy
sobotních oslav v Grafenau a nedělních
pouťových slavností
u nás s představiteli
z Grafenau. Z návštěvy
soumarských slavností
v
Grafenau
jsem
si
přivezla
snad
nezapomenutelné
zážity a postřehy, které
souvisejí nejen se
samotnými slavnostmi,
ale i s celkovým
estetickým dojmem
z vizáže náměstí, uliček,
tamního parku spojeného se sportovním
areálem. Kolem stromů na náměstí i mimo
jsou vysázené květiny (což nevím, jak
dlouho by v našem městě vydrželo), nikde
jsem neviděla papírek od bonbónu, natož
poházené nedopalky od cigaret, PET lahve
a jiné předměty patřící do odpadového
koše nebo kontejneru, sprejersky
ozdobené zdi apod. Nejen představitelé
města, ale i obyvatelé Grafenau a dokonce
i obsluha v restauracích chodili v dobových

řemeslnický trh, kde se
třeba
předlo na kolovrátku, probíhala hudební
a divadelní vystoupení, soumarský
pochod v duchu tohoto historického
období se vším, co k němu patřilo. Moc
se mi slavnosti líbily a mám dojem, že
tamní obyvatelé si veškeré kulturní akce,
zkrátka celkový život města berou k srdci
a opravdu ho považují za součást svého
života, což u nás prostě není. Ale rozhodně
bych si přála, abychom se krůčkem k této
mentalitě přibližovali, a to samozřejmě
tak, že začne každý sám u sebe. Snad jsem
optimista, ale stále si myslím, že bychom
pěkného prostředí postupně mohli docílit
i v našem městě.
Ještě jeden postřeh
z této cesty. Na již
zmíněnou návštěvu
Grafenau
jsme
jeli přes hraniční
přechod
Strážný.
Pokud i vy tudy někdy
pojedete,
určitě
budete
pozorovat
krajinu, ale zvláště si
všimněte lesů, které
na mnoha místech
ztrácejí přirozenou
zelenou barvu a pruhy tohoto porostu
zdobí rezavá barva. Ano, jedná se o porost
zasažený kůrovcem. Já osobně toto
přirovnávám k nebezpečné nemoci, která
se musí podchytnout v začátku, jinak si
svoji daň rozhodně vybírá. A je to škoda.
Přeji vám všem optimismus, trpělivost,
protože "trpělivost i růže přináší" a věřím,
že se na našem náměstí budeme potkávat
a scházet se jen a jen s úsměvem.
Radka Kolářová

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

Ročník 6, číslo 4/2009 				

-2-

Než začnete kritizovat….

Vždycky, když město ve své režii začne
něco
budovat, přestavovat nebo
opravovat najdou se mezi námi takoví,
kteří nejlíp vědí, jak se práce mají dělat
a jaký má být výsledek. A samozřejmě –
co hlava, to názor a nápad a ani dva se
neshodují. Jako příklad z poslední doby
poslouží stavební úpravy Dlouhé ulice.
V průběhu července byla dokončena
rekonstrukce její východní části celkovým
nákladem 6,2 mil. Kč. Už v době, kdy se
začínaly rýsovat
budoucí chodníky
a silnice, začali se
pravidelní kritici
ozývat se svými
výhradami (úzká
vozovka,
málo
míst na parkování,
špatné
nájezdy
k domům atd.).
Nevím, nakolik jsou
permanentní námitkáři seznámeni s tím, jak
se obecně stavby připravují a pak i realizují.
Pro ty, kterým zatím jakákoli zkušenost
se stavebními předpisy chybí, pokusím
se na příkladu Dlouhé ulice stručně
přiblížit, jak to chodí. Pokud nechceme
stavět „na černo“ (a to si ani nemůžeme
dovolit), musíme začít projektem, který
musí být vypracován k tomu oprávněnou
osobou (projektant příslušného zaměření
a vzdělání s kulatým razítkem). Zadali
jsme zpracování projektové dokumentace
projektantovi dopravních staveb, jenž při
kreslení nové podoby východní části ulice
respektoval stávající sítě uložené v území
dotčeném stavbou, dále vyprojektoval ty
sítě, které se měly nově položit (veřejné
osvětlení, kanalizační připojení vpustí
odvodňujících silnici i chodníky, přeložku
telefonního kabelu). Nově navržené
uspořádání ploch v ulici (chodníky,
parkovací stání, vozovka, zeleň), stejně tak
jako umístění nových sloupů veřejného
osvětlení, vycházelo z platných norem
pro
dopravní
stavby
(dodržování
hlídá příslušný policista z dopravního
inspektorátu). Výškové uspořádání ploch
určených pro chodce a přechodových
míst muselo navíc splňovat požadavky
pro pohyb osob s omezenou schopností
pohybu a orientace, materiál navržený
k použití na obrubníky a chodníky
v podstatě určovali památkáři (jedná
se o stavbu v městské památkové zóně
a v ochranném pásmu hradu Kašperk).
Pro uplatnění našich vlastních představ při
takové stavbě mnoho prostoru nezbylo.
Do projektu jsme si mohli vymýšlet, ale
nakonec stavební úřad stejně povoluje

jen to, co odpovídá stavebním předpisům,
normám a
podmínkám určeným
ostatními účastníky stavebního řízení.
Příprava projektu, jeho projednávání
a připomínkování až k získání stavebního
povolení, trvalo cca 8 měsíců. Ke konci
etapy příprav bylo vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby, neboť jako
město hospodařící s veřejnými prostředky
musíme ctít zákony - v tomto případě
zákon o veřejných zakázkách.
Když je vybrán zhotovitel
stavby a vydáno stavební
povolení, pak dříve než
se kopne do země, je
tu
povinnost
ohlásit
zahájení stavebních prací
archeologům, umožnit jim
provedení průzkumu nebo
dohledu a pak jejich práci
zaplatit. Při samotném
provádění
stavby
je
zhotovitel (stavební firma vybraná ve
výběrovém řízení) povinen postupovat
podle projektu schváleného stavebním
úřadem a všechny odchylky od projektu
je stavebník (město) opět povinen se
stavebním úřadem projednat.
Určité
změny oproti projektu byly realizovány
i v Dlouhé ulici. Podle požadavků
majitelů domů byly upraveny vjezdy ze
silnice k domům tak, aby navazovaly na
vjezdy na soukromé pozemky případně
vyhovovaly pro zásobování palivem.
Při respektování zásady, že parkovat
osobní auta mají majitelé především na
svých soukromých a nikoli veřejných
pozemcích, bylo vymezeno 8 parkovacích
míst pro krátkodobé stání a zásobování
v odstavném pruhu při komunikaci. Na
základě dohody mezi majitelem penzionu
v ulici a městem byla stavební firmou
navíc vybudována dvě parkovací stání,
jejichž pořizovací náklady v plné výši
firmě zaplatil majitel penzionu a jemu
tudíž patří i výhradní právo místa využívat.
Tato soukromá stavba na pozemku
města byla povolena na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene ve prospěch
majitele stavby (penzionu). Naopak
stavba města na soukromém pozemku –
souvislý dlážděný chodník přes pozemek
soukromých majitelů - měl být vybudován
na náklady města ve spodní části ulice
před č.p. 167 rovněž na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene. Nakonec
k dohodě o vydláždění chodníku až
k domu nedošlo (správce bytového
domu namítal, že si nenechá znehodnotit
svůj pozemek), proto stavební úprava
důsledně kopíruje hranici soukromého

pozemku, kde zůstala zachována původní
betonová plocha. Nové chodníky v Dlouhé
ulici stejně tak jako vjezdy k domům
a asfaltová komunikace jsou vybudovány
na pozemcích patřících městu, jsou
součástí veřejného prostranství a jsou
všem volně přístupné, určené k užívání
veřejností – v žádném případě nesmí
sloužit k parkování automobilů. Především
chodníky nejsou konstruovány pro
pojíždění a parkování vozidel a v případě
poškození chodníku bude náhrada škody
uplatněna u majitele vozidla.
Stavba byla v termínu podle projektu
dokončena a bylo požádáno o zahájení
kolaudačního řízení. Pokud stavební úřad
ověří, že stavba byla provedena v souladu
s projektem, byly dodrženy všechny
podmínky dané ve stavebním povolení,
pak stavební úřad vydá souhlas s užíváním
stavby. Konečnou tvář získá nově upravená
část Dlouhé ulice na podzim po vysázení
stromů, které si občané města v anketě
zvolili. Doufám, že přes výhrady některých,
se většině obyvatel nově upravená ulice
bude líbit.
Pokud vás napadá otázka, proč je část
Dlouhé ulice v úseku kolem pošty
upravena jinak, tak je to proto, že
oprava komunikace v této části nebyla
samostatnou stavbou, ale probíhala pouze
jako oprava povrchu v rámci stavby po
rekonstrukci kanalizace prováděné v roce
2006.

Obdobně probíhá příprava a následně
i realizace jiných staveb a stavebních
úprav budov v majetku města jen s tím
rozdílem, že jsou přípravy a provádění
staveb složitější a za účasti více institucí,
které si kladou další podmínky nebo
omezení.
Takže příště než, v souvislosti s jakoukoli
stavební činností organizovanou městem,
vyslovíte „co to tam ti blbci na radnici zase
vymysleli“ uvědomte si prosím, že nám na
radnici mnoho možností a prostoru pro
„vymýšlení“ současné stavební předpisy
a související právní normy nedávají.
Alena Balounová
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Koncert Václava Hudečka v Kašperských Horách
Koncert houslového virtuóza Václava
Hudečka se souborem Pellantcollegium
letos 30. července v Kašperských Horách byl
nepochybně jednou z nejvýznamnějších
kulturních událostí poslední doby
v našem regionu. Pod vedením
kontrabasisty Jiřího Pellanta soubor
o velikosti komorního orchestru sdružuje
zkušené, umělecky vyzrálé profesionální

hudebníky
–
členy
Symfonického
orchestru Českého rozhlasu a České
filharmonie v Praze. Pellantcollegium
k účinkování v Kašperských Horách
přizvalo také nadanou koncertní varhanici
a cembalistku Markétu Schley-Reindlovou.
Ve slavnostním koncertu skvěle zazněla
díla mistrů baroka J.S.Bacha, G.F.Händela,
A.Corelliho a Johanna Pachelbela. Vedle

špičkového výkonu světově známého
sólisty i
profesionálního
souboru
posluchači ocenili také poměrně velmi
dobrou akustiku místního kulturního
domu, který nese jméno spisovatele
Karla Klostermanna. Akce se uskutečnila s
významnou podporou firmy BELIMO CZ
s.r.o. a města Kašperské Hory.
Vladimír Horpeniak

Snímky z koncertu Václava Hudečka a Pellantcollegia v Kašperských Horách 30.července 2009, foto Miloslav Boháček

Novinky z radnice
Od 1.7. letošního roku již nemusíte se
stavebními záležitostmi jezdit do Sušice, ale
vše potřebné vyřídíte na Městském úřadu
v Kašperských Horách. K uvedenému datu
byl v našem městě zřízen stavební úřad.
Vedoucím stavebního úřadu je
pan Jan Eger a provádí veškerou
činnost, která se týká výkonu
státní správy v přenesené
působnosti dle stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. Vedoucí
stavebního úřadu s Vámi vyřídí potřebné
náležitosti ohledně územního rozhodnutí,
ohlášení staveb, stavebního povolení,
užívání staveb, odstraňování staveb a ještě

mnoho dalšího. Pokud potřebujete vyřídit
cokoliv kolem staveb, ať již drobných
přístřešků na nářadí, či větších staveb
rodinných domků, přijďte se s panem
Egerem domluvit osobně v úřední dny
(pondělí a středa 7.15 – 12.00, 12.30
– 17.00 hodin) nebo jej kontaktujte
na telefonním čísle 376 503 419,
případně na e-mailové adrese
stavurad@kasphory.cz.
Další novinkou Městského úřadu
v Kašperských Horách je zřízení institutu
veřejné služby pro lidi, kteří jsou déle než
půl roku v hmotné nouzi. Tito lidé, kteří
jsou dlouhodobě nezaměstnaní a pobírají

Poděkování
Pouť skončila, ale vzpomínky zůstaly – v Kašperských Horách Mgr. Vaňka, který
věřím, že u většiny z nás jistě převažují
zejména dobré. V letošním roce byla
pouť organizována v omezeném
rozsahu a v provizorních podmínkách,
přesto si dovoluji konstatovat, že
se vydařila. Svoji zásluhu na tomto
výsledku má mimo jiné také vstřícnost
a pomoc ze strany Policie ČR, která
pracovnicím Městského kulturního
střediska a zaměstnancům technických
služeb města pomáhala při organizaci
pouti v obou dnech. Velice si vážím
přístupu náčelníka obvodního oddělení

se aktivně podílel na zdárném průběhu
a zajistil také přítomnost dalších složek
policie. Upřímné poděkování patří
nejen npor. Vaňkovi, cizinecké policii
Folmava, dopravní policii Klatovy, ale
také prap. Vrhelovi, nprap. Klementovi,
prap. Novému, prap. Holečkovi a pprap.
Šebíkové. Ještě jednou děkuji a věřím,
že společnými silami i do budoucna
zajistíme spokojenost, klid a bezpečnost
občanů našeho města nejen při poutních
slavnostech.
Ing. Alena Balounová

dávky v hmotné nouzi déle než půl roku,
mají nárok pouze na tzv. existenční
minimum. Pokud si občané chtějí tuto
dávku zvýšit, mohou pro obec vykonat
práci ve veřejné službě. V mnohých
městech se již s touto službou můžete
setkat v podobě osob sbírajících odpadky
do igelitových pytlů, zametajících
chodníky a podobně. V příštích dnech se
i v našem městě začnou pohybovat osoby
v reflexních vestách, které se budou starat
o čistotu našeho města, údržbu zeleně
a v zimních měsících o úklid sněhu.
Tajemník

POZVÁNKA - BRANNÝ DEN
dne 3. září 2009 od 08:00 do 13:00h
v Kašperských Horách, v prostorech
ZŠ
pro děti ze základní školy, speciální
školy, děti z dětského domova a ostatní
zájemce
uvidíte, uslyšíte a sami vyzkoušíte:
střelbu ze samopalu, ukázku práce
policie ČR, ČČK, střelbu ze vzduchovky,
ukázku techniky AČR, prezentaci AČR,
maskování, přetah lanem, opékání
špekáčků, vystoupení skupiny MARKÝZ,
a mnoho dalších ukázek.
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Už můžeme po žluté k Modrému sloupu a pak na Luzný

Opět po několikaletém čekání se otevřela
turistům dlouho žádaná cesta z Březníku
k Modrému sloupu. Přál jsem si ji vyznačit
po svém strýci Václavu Vavrýnovi, který ji
značil již za první republiky a obnovil i po
druhé světové válce. Mé přání se konečně
po dvacetiletém čekání splnilo.
Značili jsme ne po klasické tří kilometrové
cestě Luzenským údolím, ale po zcela
jiné, pěti kilometrové trase určené
Správou NP. Dnes je vyznačena žlutými
plastovými značkami (barvou se nesmělo)
spolu s emblémem Srdce divočiny obou
národních parků.
Z Březníku od rozcestníku vede cesta po
lesní silničce a po necelém
kilometru odbočuje vlevo
do skutečné divočiny. Vede
mrtvým lesem, překračuje
mnoho padlých stromů
a mokřin a je proto náročná
na orientaci, zvláště za
nepříznivého
počasí.
Značky jsou zde četné
a snad turističtí odborníci
prominou, že jsou občas
i dvě umístěny na jednom stromě či
kůlu. Těch tam museli strážci NP donést
a umístit na padesátku.Sami jistě uznáte,

jaká to byla těžká práce. Proto si značky
neberte jako suvenýr. Je jich tam opravdu
třeba. Divočinou dojdete k hraničnímu
kameni č. 28/8, kde je umístěna směrovka
se sdělením, že po hraničním chodníku
je neznačeno. Cesta je zde pohodlnější,
značená část pouze obchází po bavorské
straně malou slať, do které prosím
nevstupujte.
Značka se vrací na hraniční chodník. Sejdete
z kopečka a nový poválkový chodník přes
Hraniční slať vás dovede na Modrý sloup,
odkud je na Luzný už jen „kousek“.
Tady při zaslouženém odpočinku novou
trasu asi zhodnotíte a posoudíte, co by bylo
lepší pro průměrné
a starší turisty. Zda
klasika údolím, nebo
to, co jste absolvovali.
Odměnou za Vaši
námahu Vám však
budou po celé trase
nádherné
výhledy
na Luzný, do jeho
údolí, či dokonce na
Březník. A snad si
řeknete, že ta štrapáce za to stála.
Mnozí si však jistě pomyslí, že je to špatné
řešení, když žlutá cesta vede, jak kdysi

pravili tetřevologové, územím s velkou
populací tetřeva hlušce a ještě je tak
náročná. Je však zbytečné projevovat svou
nevoli strážcům NP či těm, co ji narychlo
vyznačili, ale tuto směřovat jinam, na tzv.
vyšší místa, kde tuto trasu určili.
Já Vám doporučuji za vhodného počasí
s kolem na Březník, tam je zajištěné
zanechat a pak pěšky pozorně po žluté.
Jedenkráte to stojí za to. Věřím však,
že budeme opět chodit Luzenským
údolím, kde by cesta, po které po staletí
chodívali naši předci a které údajně hrozí
zrušení,měla býti navždy zachována. A tu
dnešní žlutou ponechme přírodě. Ta si
poradí bez nás.
Možnost vyznačení cesty k Modrému
sloupu – 14. července - byla pro mne
milou odměnou v roce mé padesátileté
značkařské činnosti. A také doufám,
že se neuskuteční pitomost do nebe
volající. Totiž, po l5. listopadu mají strážci
NP veškeré pracně zbudovalé značení
odstranit a k l5. červenci dalšího roku
znovu značky instalovat. PROČ?? A ani se
neptám v čí hlavě se toto mohlo zrodit.
Přesto Vám všem, kteří tudy půjdete , přeji
šťastnou cestu bez úrazu a užijte si to.
Emil Kintzl

Vyberte si stromy pro nové náměstí
vyhodnocení ankety

inzerce

V minulém čísle byla vyhlášena anketa, jejímž prostřednictvím jste se mohli podílet na výběru stromů, které budou vysázeny na
náměstí i do přilehlých ulic. Chcete vědět, jaký je výsledek? Dovolte mně nejprve pár slov úvodem. Do schránek občanů bylo předáno
přibližně 700 ks zpravodajů, vyplněných anketních lístků se mi vrátilo pouze 42 ks, tzn. že zájem o vzhled náměstí projevilo pouze 6%
občanů města. Z toho lze tedy odvodit, že zbývajícím 94% obyvatel města je zřejmě lhostejné, čím bude náměstí osázeno. Možná se
jim líbily všechny varianty, takže neměli ani nebudou mít jakékoliv připomínky. Výběr stromů tedy byl proveden na základě předaných
anketních lístků a tady jsou výsledky:
1. místo – varianta B – jasan
Z
pro tuto variantu hlasovalo 29 respondentů, tj. 69,05% odevzdaných hlasovacích lístků
VÍTĚ
Y
2. místo – varianta A – jeřáb
NKET
A
pro tuto variantu hlasovalo 11 respondentů, tj. 26,19% odevzdaných hlasovacích lístků
3. místo – varianta C – javor babyka
pro tuto variantu hlasovali 2 respondenti, tj. 4,76% odevzdaných hlasovacích lístků
Poděkování patří občanům města Kašperské Hory:
1. všem, kteří se zúčastnili ankety, neboť prokázali svůj zájem o vzhled města
2. všem, kteří se nezúčastnili ankety, neboť prokázali, že budou spokojeni s jakýmkoliv výběrem.

Nabízíme k prodeji dům
s 5 byty 2+kk od 34m2
do 49m2, zatím společné
ústřední topení na pevná
paliva.Dům je po celkové
rekonstrukci.Možno koupit
i samostatné byty. Tel:
736202120,
eva.pisarikova@
tynskenemovitosti.cz

Stalo se před 110 lety – roku 1899

Vandalismus na soše sv. Jana Nepomuckého, instalované v roce 1861
"Svrhli sochu sv. Jana. Na Horách Kašperských
zachtělo se jistému německému zuřivci,
jehož jméno až po vyšetření přineseme,
opičiti se po surovcích z uzavřeného území
tím, že navedl dva školní hochy, aby sochu
sv. Jana Nepomuckého s podstavce strhli. Na
soše té upevněn provaz a školáci započali
bezbožnou tuto práci taháním za provaz,

až socha rozhoupána s podstavce dolů se
sřítila. Při pádu sochy zasáhnut a zabit byl žák
František Tučku, syn továrního dozorce na
Horách Kašperských, druhý nadějný žák byl
pouze poraněn. Osnovatel této hanebnosti
bezbožné, vyvázl pro tento okamžik sice zdráv,
nebude mu však asi příliš volno po soudním
vyšetřování."
Příspěvek z dobového tisku získal
Emil Kintzl
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Les může omezit škody z přívalových dešťů!

V souvislosti s povodněmi z posledních
dnů se nejen vlastníci poškozených
nemovitostí ptají, jakým způsobem lze
omezit ničivé působení přívalových
dešťů. Navrhovaná, finančně náročná
technická opatření lze však dle názoru
odborníků nahradit levným a přírodě
blízkým způsobem – pravidelnou
údržbou lesních porostů a zalesňováním
zemědělských pozemků.		

až 400 m3 vody na ha za bezesrážkového
počasí radiačního typu (tj. malá oblačnost,
malá rychlost větru).
Poznatky z celého světa ukazují, že
rozhodující složkou lesních ekosystémů
v jejichž působení na srážkoodtokové
procesy je lesní půda. Vlastní druhová
skladba, struktura či věk nejsou tak
podstatným
faktorem
hydrických
účinků lesů v povodích střední Evropy

povodí asi o polovinu.
Odborníci upozorňují, že zvýšit zadržování
srážkové vody v lese a zpomalení jejího
odtoku, je možné dosáhnout následujícími
hospodářskými opatřeními:
- volbou vhodných těžebních a dopravních
technologií,
- optimalizací a všestrannou výstavbou
lesní dopravní sítě a její řádnou údržbou,
- úpravou vodního a vzdušného režimu

Na základě dlouhodobých výsledků vědci
prokázali, že lesní porosty a hospodářská
činnost v nich převádí velké množství
srážkové vody do půdy, která je přirozeným
akumulačním prostorem. Na rozdíl od
zemědělsky využívané půdy u lesních
půd s neporušenou vrstvou nadložního
humusu povrchový odtok nenastává ani
při vysokých intenzitách deště. I když
dojde k naplnění vodní kapacity lesního
ekosystému (40 – 60 mm), les působí i po
tom lépe ve srážkoodtokovém procesu než
ostatní kultury. Převažuje podpovrchový
odtok půdou, srážková voda je odváděna se
zdržením a stále si udržuje určitou infiltraci
pro další srážkové vody do půdy. Tím les
významně přispívá ke snížení kulminačních
průtoků.
Dalším jevem, charakteristickým pro lesní
porosty je jejich schopnost čerpat vodu
z půdy. Transpiračním procesem se uvolňuje
kapacita pro příjem dalších srážek. Obecně
lze předpokládat, že lesní porost odčerpá
za 24 hod až 50 m3 vody na ha, za týden

s obvyklým obhospodařováním lesů
(sborník Lesy a povodně, ČLS, 2003).
Oproti zemědělským půdám má lesní půda
obecně několikanásobně vyšší infiltrační
kapacitu a intenzitu průsaku srážkové vody
půdou (ŠVIHLA V., 2001).
Význam lesních porostů, pokud jde
o tlumení přívalových dešťů, lze
odstupňovat podle intenzity srážek:
- do 50 mm je tlumení bezproblémové,
- do 100 mm se projeví zvýšený odtok,
jeho dopady souvisejí se stavem těžebně
- dopravní sítě, její stav zásadně ovlivňuje
podíl soustředěného odtoku a z toho
plynoucí následky,
- srážky nad 100 mm představují kritickou
mez a schopnost lesního ekosystému
ovlivnit následky.
Při hodnocení vlivu lesního ekosystému
na schopnost akumulace podzemních vod
nelze oddělit lesní půdu a porost, neboť
složky ekosystému se vzájemně ovlivňují.
Velký lesní komplex sníží v širokém průměru
povodňový odtok oproti nezalesněnému

lesních půd a jejich protierozní ochranou,
- úpravou struktury lesních porostů, obmýtí,
obnovou a výchovou porostů;
- úpravou lesnatosti a rozmístěním lesa
v povodí.
Financování těchto veřejně prospěšných
opatření bylo dosud podporováno
z prostředků krajských úřadů. Tyto dotační
prostředky jsou v některých krajích kráceny
z důvodu nedostatku finančních prostředků
v rozpočtech krajů. Rozsah následků
přívalových dešťů však jednoznačně
ukazuje, že podpora na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů a ekologické
a k přírodě šetrné technologie v lesích
z veřejných rozpočtů by měla mít nejvyšší
prioritu. Jedná se o finanční prostředky,
které ve svém důsledku mohou předcházet
škodám finančně mnohonásobně vyšším.
Dle odborných odhadů 1 mil. Kč vynaložený
na opatření související s vyšším zadržením
srážkové vody v lese ušetří veřejným
rozpočtům částku 70 mil. Kč.
Hospodářské využívání lesů k produkci
dřeva tak, jak předepisuje
zákon o lesích, plně
zaručuje funkčnost lesů
v krajině v zadržování vody,
její zpomalené dobíhání do
toků a dokonalou ochranu
půdy před vodní erozí,
jak to vyžaduje ochrana
prostředí kulturní krajiny
jako životního prostředí
lidské společnosti.
Tiskovou zprávu vydalo
Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů v ČR (SVOL)
Za její správnost odpovídá
předseda SVOLu
inzerce

Ing. František Kučera
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Pochody – zájezdy – poznávání vlastní domoviny

V prosinci loňského roku jsem pořádal
první ročník výstupu na vrcholek Chlumu
(962 m). O tomto pochodu jsem již
informoval, a proto jen připomínka,
že druhý ročník tohoto pochodu se
uskuteční dne 24. prosince 2009. Bližší
informace budou včas zveřejněny.
První ročník pochodu Ždánovskou
vrchovinou se konal dne 9. května 2009,
takže také jen připomenutí, že druhý
ročník pochodu se uskuteční ve stejném
datu, pouze o rok později, tj. 9. května
2010 – i o této akci bude veřejnost

v předstihu informována.
Dále uvádím informaci o dvou turistických
poznávacích akcích v letošním roce:
- 18. října 2009 pořádám zájezd
do oblasti Modravy, Javoří pily
a Poledníku. Po prohlídce zařízení na
Poledníku bych rád rozdělil zájezd na dvě
části. Schopní turisté by pěšky scházeli
na Prášilské ledovcové jezero (jedno z 8
ledovcových jezer nacházejících se na
území Šumavského národního parku
a Bavorského lesa), druhá skupina by
cestovala dopravním prostředkem na

Z našeho fotbalového oddílu - rozpis
zápasů - podzim

Rokytu, Vchynicko-tetovský plavební
kanál a Prášily. V Prášilech by se obě
skupiny opět spojily a přes Hartmanice se
vrátíme do Kašperských Hor. Předběžná
cena zájezdu je Kč 200,-- 12. prosince 2009 – na tento den
připravuji pochod zvaný Odysea
soudního sluhy. K tomuto pochodu
podám bližší informace v příštím vydání
zpravodaje.
Na zájezdy a pochody zve průvodce NP
a CHKO Šumava
František Kortus

Pozvánka na Šumavský kufr
V sobotu 17. října 2009 se uskuteční v okolí Kašperských Hor již 11.
ročník závodů v orientačním běhu Šumavský kufr. Pořadatelský
tým oddílu OB TJ Kašperské Hory zve všechny zájemce z řad
místních občanů, zejména žáky školy a rodiče s dětmi, pro něž
budou připraveny speciální tratě. Sraz nad Tuškovem u odbočky
na Opolenec, prezentace závodníků od 12:00 do 12:30. Závod
je započítán do celoroční soutěže "Orientační běh – já bych se
toho nebál".
Součástí
Šumavského
kufru
bude
vložený
noční závod (prezentace
na fotbalovém hřišti na
Cikánce od 19:00 do
19:30) a nedělní klasická
trať v lese nad obcí Maleč,
sraz U Biskupa (prezentace
od 9:00 do 9:30). Závody
se uskuteční za finanční
podpory Města Kašperské
Hory. Bližší informace na
http://www.ksh.wz.cz, nebo u Pavly Fialové (tel. 731 954 031).
Těšíme se, že si přijdete vyzkoušet orientační běh na některém
z těchto závodů.
Pavla Fialová
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Žehnal české zemi i našemu městu…
Mayera a otců kapucínů ze Sušice. Za členy
městské rady kráčeli pak členové místních
cechů se svými bohatě zdobenými
korouhvemi a pak další účastníci z daleka
a blízka. Slavnostní řeč na počest svatého
Vojtěcha a ostatních světců znázorněných
na pomníku přednesl městský farář
Mayer. Svěcení pak uzavřel chvalozpěv
Te Deum laudamus, svátostné požehnání
s monstrancí a díkůvzdání za právě
narozeného prince Josefa, syna panovnice
Marie Terezie.
Kašperskohorští byli přesvědčeni o tom,
že žehnající svatý Vojtěch jim opravdu
přináší Boží požehnání. „Kamenní
svatí“ se stali neodmyslitelnou součástí
kašperskohorského náměstí. Proto
byla památka důkladně opravována
a restaurována v roce 1897 pod
vedením tehdejšího ředitele místní
odborné dřevařské školy
Františka Tratnika. V 50.
letech 20. století bylo
třeba
pomník
znovu
opravit. Tehdejší zástupci
národního výboru vystoupili
s argumentací, že socha
svatého Vojtěcha ohrožuje
chodce. Místo restaurátorů
tak v roce 1958 v rámci
úklidové a zvelebovací akce
„Z“ objednali traktor. Stačilo
omotat ocelové lano kolem
světcovy sochy a traktorem
zprudka popojet… Zůstal
tu však rozměrný kamenný

barokní podstavec. Když v dubnu 1961
vzlétl první člověk do vesmíru, navrhl
někdo z rady národního výboru zasadit
do tohoto barokního torza mramorovou
destičku s nápisem „J. A. Gagarin 12. 4.
1961“. Úsměvná kritika tohoto počinu
v humoristickém časopise Dikobraz
kašperskohorské radní velice rozčílila.
Desku odstranili a barokní kamenný sokl
dali rozbořit s tím, že se kámen se použije
do novostavby kulturního domu.
Vandalské ničení kulturních památek,
často skrývané pod politickými hesly

o budování socialistického pohraničí,
patřilo téměř ke koloritu poválečné doby
v našem kraji. Předchozí éra komunistické
totality odmítala staleté tradice a tisíciletou
duchovní orientaci našeho národa. Dnes
s velkou naléhavostí pociťujeme potřebu,
aby ruka prvního velkého Evropana –
svatého Vojtěcha opět žehnala nejen
Kašperským Horám, ale celé naší zemi.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

inzerce

Současně prováděná revitalizace náměstí
v Kašperských Horách včetně její odborné
přípravy se stala příležitostí nahlédnout do
historie tohoto ústředního prostoru našeho
města. Dnes už jen ze staré dokumentace
se dovídáme o tom, že západní část
historického náměstí dotvářelo více než
dvě století barokní sousoší sv. Vojtěcha.
Není názorem jen odborníků, že by bylo
žádoucí, aby tato někdejší výtvarná
dominanta se někdy na své původní místo
vrátila, třeba v podobě novodobé repliky.
Ale i toto ušlechtilé přání je odvislé od
finančních možností města i vůle jeho
obyvatel.
Hlavní součástí pomníku v prostoru
náměstí vlevo od radnice byla téměř
životní pískovcová plastika zemského
patrona sv. Vojtěcha s pozdviženou pravicí,
kterou žehnal české zemi. Základní kámen
k
tomuto
pomníku
Kašperskohorští položili
v roce 1735, slavnostní
vysvěcení se uskutečnilo
16. dubna 1741. Je
možno připomenout, že
Vojtěch se narodil kolem
roku 956 a zavražděn
byl pohanskými Prusy
za
svého
misijního
působení v Pomořanech
997. Pocházel z rodu
Slavníkovců
a
při
biřmování přijal jméno
svého duchovního učitele
Adalbert. Stal se pražským
biskupem,
ale
pro
pastorační i politické problémy v zemi
odešel do Říma. Po návratu do vlasti
založil v roce 993 benediktinský klášter
v Břevnově. Byl významnou a vlivnou
osobností, patřil k nejvzdělanějším
lidem své doby v Evropě. Pomník sv.
Vojtěcha v Kašperských Horách měl
vyšší masivní kamenný sokl s římsami,
který
byl
tvarován
konvexními
a konkávními křivkami a doplňovala
jej malá kašnička na jižní straně. Vedle
centrálně a výše situovaného Vojtěcha
na soklu stály ještě další tři pískovcové
sochy - svatých mučedníků Jana a Pavla
a dále svatého poustevníka Mikuláše
Tolentinského.
Podle písemné zprávy sušického děkana
a vikáře Václava Weissenregnera bylo
vysvěcení sousoší v Kašperských Horách
slavností v místě dosud nevídanou.
Z hlavního kostela vyšlo k pomníku
nádherné procesí v čele s řadou
kněží v bohoslužebných rouchách
v doprovodu místního faráře Ondřeje
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Historie Červené začíná už ve 14.století

Nejstarší písemná zpráva o vesničce Červená u Kašperských Hor pochází z roku 1356.
Krajina kolem Červené u Kašperských
Hor patří dosud k nejklidnějším částem
Šumavy. Turisté ji teprve postupně
objevují. Osada Červená se rozložila na
horském návrší v nadmořské výšce téměř
800 metrů. Leží na malém přítoku Losenice
3 kilometry jihovýchodně od Kašperských
Hor. Původní název Rothsaifen se
překládá jako „červené sejpy“ a připomíná
rýžovnickou minulost osady. Vzhled
místních rýžovnických sejpů byl patrně
ovlivněn přítomností křemene s obsahem
zlata, pro který je charakteristické rudavé
zabarvení.
Nejstarší zpráva o obci je v dochovaném
privilegiu císaře Karla IV. pro Heinczlina
Badera z 11. dubna 1356. Je to jeden
z nejstarších písemných dokladů o osídlení
horní Šumavy. Za pomoc prokázanou
při budování silnice z Pasova do Čech
obdržel Bader do dědičného užívání lán
země mezi malou Losenicí a Červenou.
Baderův statek se ztotožňuje s takzvaným
Bajerovem na východním cípu Červené.
Ves patřívala ke hradu Kašperku. Když
v 16. století bylo jeho panství rozprodáno,
získaly Červenou v roce 1584 Kašperské
Hory. Podle Sommerovy Topografie z roku
1840 měla Červená 18 domů se 175
obyvateli. Na západě sousedila s územím
vesničky Lídlovy Dvory, kterou tenkrát
obývalo 146 lidí v 15 staveních.
V údolí Losenice pod osadami pracovala
v 17. století až do roku 1699 železná huť,
mající zřejmě souvislost s místní těžbou
zlata. Po ní zde vznikla papírna, která
svou výrobu udržela až do 19. století.
Spolu s papírnou v Českém Krumlově
představovala papírna na Losenici nejstarší
podnik svého druhu na Šumavě. Jako
prvního papírníka zde prameny jmenují
Šebestiána Lindnera.
V údolích pod Červenou sloužily širokému
okolí obilné mlýny. Z nich největší byl prý

mlýn u Zlatého potoka zvaný Na rybníce,
doložený již v 16. století. Vedle obilných
mlýnů využívaly vodní energii také pily.
Bývalý místní podnik Karlinu pilu na
Losenici založil zpracovatel rezonančního
dřeva Josef Bienert z Modravy v roce
1862. Známá Štraubova pila, známější pod
názvem „pila Červená“, vznikla až po 1.
světové válce a pracuje se v ní dodnes.

Navzdory
drsným
klimatickým
podmínkám horského kraje s nadmořskou
výškou kolem 800 metrů si obyvatelé
Červené a okolí zakládali na svém
zemědělském
hospodaření.
Rodiny
jako Wendlbergerova, Wurmova nebo
Matschinerova zde na svých statcích žily
a hospodařily po několik staletí. Zvláštní
význam zde měl chov dobytka. Například
v roce 1938 zde bylo evidováno 29 koní,
54 koz a 344 kusů hovězího dobytka. Už
v 90. letech 19. století si místní sedláci
nakoupili krávy ze siementhalského
plemene a založili dobytkářské družstvo.
Není pochyb o tom, že do života místa i do
vývoje místního zemědělství zničujícím
způsobem zasáhl poválečný odsun
německého obyvatelstva. Na staré tradice
místního dobytkářství originálně navázal
současný chov bizonů, prosazovaný v okolí
Červené Statkem města Kašperských Hor.
Chloubou Červené byla dvoutřídní

Akční nabídka
Pila Kašperskohorských městských lesů
upozorňuje, že prodlužuje výhodnou
akční nabídku na prodej vybraných druhů
řeziva. Akce platí ještě po celé září nebo
do vyčerpání zásob. Neváhejte a navštivte
nás. Bližší informace na tel. 602 492 937.
Jindřich Ešner
vedoucí pily

škola (dnes hotel Draga) a velká návesní
kaple s věžičkou, zasvěcená Panně
Marii Pomocné. Mešní kaple, která měla
vzhled malého kostelíka, byla vystavěna
z podnětu místního učitele Antonína Frány
a pana katechety Františka Grössela v roce
1856 na místě starší kapličky. Jak podotýká
místní kronika, nápad zřízení nové kaple
vznikl při rybaření obou pánů na okolních
potocích. Po dvou letech, v roce 1858, byla
svatyně stavebně rozšířena a vybavena
varhanami, které dodal varhanář Jan
Fischchpera ze své dílny v nedalekém
Palvínově u Hartmanic. V současné době
se kaple postupně opravuje s podporou
místního občanského sdružení.
Obce se citelně dotkl poválečný odsun
německého obyvatelstva. Jestliže v roce
1938 zde žilo 461 obyvatel, dnes zde
(včetně Bílého Potoka, Karliny Pily,
Lídlových Dvorů, Podlesí, pily Červená
a Kaisrova Dvora) bydlí něco přes čtyřicet
trvale přihlášených občanů. V posledních
desetiletích je Červená známa především
jako rekreační osada. Své chalupy zde
měly nebo mají také některé známé
osobnosti našeho kulturního života jako
herec František Hanus z Vinohradského
divadla v Praze, klavírní virtuóz profesor
Ivan Moravec nebo nyní kontrabasista
Jiří Pellant, koncertní
mistr a člen
Symfonického
orchestru
Českého
rozhlasu v Praze. Oslavy 650. výročí
nejstarší písemné zprávy o osadě v roce
2006 podnítily místní obyvatele i ostatní
osadníky k obnovení tradice každoroční
místní pouti vždy o druhém víkendu
v srpnu.
Červená je východištěm výletů do
čarokrásných údolí Zlatého potoka
a Losenice, na keltské hradiště Obří hrad,
případně k lokalitám zaniklé sklárny
v Podlesí - Vogelsangu.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

Rodinná tradice pokračuje …
Mgr. Ivo Grabmüller, advokát se sídlem v Plzni, oznamuje občanům
města Kašperské Hory, že v návaznosti na rodinnou tradici právníků,
zřídil v Kašperských Horách pobočku své advokátní
kanceláře. Díky tomu mohu poskytnout jako
advokát s generální praxí občanům města a okolí
právní služby v oblasti občanského, obchodního,
rodinného, pracovního, správního a trestního
práva. To vše v rámci poskytování právních konzultací, sepisů
smluv a jiných listin, obhajoby v trestních věcech či zastupování
v řízení před soudy a jinými orgány. Pro sjednání osobní schůzky
mne kontaktujte na telefonním čísle 603328939 či prostřednictvím
e-mailu: ivograbmuller@akgrabmuller.cz.

-9-			

			

Ročník 6, číslo 4/2009

Kašperskohorský zpravodaj

inzerce

inzerce

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

Ročník 6, číslo 4/2009 				

-10-

-11-			

			

Ročník 6, číslo 4/2009

Poděkování ze středních Čech

Dovolte mi, abych Vás touto cestou
informovala o konání zahradní slavnosti
Vítej léto, kterou pořádá již třetím rokem
organizace Vyšší Hrádek, poskytovatel
sociálních služeb v Brandýse nad Labem,
kde nás letos (stejně jako v loňském
roce) podpořila Taneční skupina Power
z Kašperských Hor pod vedením Martiny
Nové.

Tanečníci během celého dne vyplňovali
chvíle mezi ostatními vystoupeními.
Představily se nám kategorie dětí i juniorů
a měly ohromný úspěch.
Chtěla bych všem moc poděkovat – pí
učitelce Martině, dětem, rodičům. Myslím
si, že je skvělé, když se najde někdo, kdo
cíleně pracuje s dětmi a pěstuje v nich
zájmy.
Musím se přiznat, že s pí učitelkou
Martinou spolupracuji již delší
dobu a jezdím na pořádaná
zimní soustředění TS Power do
Krkonoš a také jako doprovod na
,,škole u moře“. Vím, jak je těžké
některé projekty tohoto zaměření
podpořit, ale zároveň je to jistě
pro Vaše městečko velká chlouba.
Přeji ještě mnoho úspěchů a ještě
jednou děkuji všem.
Martina Slováková
koordinátorka akce

Kašperskohorský zpravodaj

Pozvánka na XXVII. ročník
Běhu Kašperskými Horami

XXVII. ročník Běhu Kašperskými Horami
se uskuteční dne 5. září 2009 od 10.00
hod. Start závodu je u Žižkova náměstí
v Šumavské ulici. 			
Srdečně zve organizační výbor ve složení:
Ing. Janošík – ředitel
J. Chlada – velitel tratí
Fr. Kortus – organizační pracovník
Běžecké tratě:
– muži do 59 let – 8 km
– ostatní: juniorky, junioři, ženy, veteráni
od 60 let – 5 km				
Běžecké tratě jsou orientovány okolo Liščího
vrchu, Amálina údolí a úpatím Suchého
vrchu zpět do cíle v Šumavské ulici.
Přibližně hodinu po ukončení závodu
bude provedeno slavnostní vyhlášení
výsledků jednotlivých kategorií. Následně
bude losována tombola pro závodníky
podle závodních čísel. Tomboly se mohou
zúčastnit i přítomní diváci za mírný
dobrovolný poplatek.
Srdečně zvou pořadatelé!
František Kortus

Pozvánka na výstavu ovoce - registrace dvou nových odrůd jabloní Tábor a Vltava

MKC Votice Vás srdečně zve na výstavu ovoce - Šlechtění jabloní
rodina Kumštova, která se uskuteční ve spolupráci s VŠÚO
Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Želešice.
Vystaveny budou hlavně zaregistrované odrůdy jabloní, novinky
z VŠÚO Holovousy a odrůdy vyšlechtěné na Podblanicku, jako
např. Blaník, Fany, Fenix, Petra a nově zaregistrované odrůdy Tábor
a Vltava.
Výstava se uskuteční od 28. října do 1. listopadu ve Voticích
(okres Benešov) v přízemí staré radnice na náměstí.

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.

Uzávěrka příštího vydání
Kašperskohorského zpravodaje bude
12. října 2009.

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

Návštěvní doba:
Středa 28. října		
9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 29. října		
8:00 - 17:00 hodin
Pátek 30. října		
8:00 - 17:00 hodin
Sobota 31. října		
8:00 - 12:00 14:00 - 17:00 hodin
Neděle 1. listopadu
14:00 - 17:00 hodin
Bližší informace o výstavě ve večerních hodinách 			
na telefonu:
317 814 354 a 728 044 917.
Na Vaši návštěvu se srdečně těší pořadatelé.

Vzpomínka na Mariane

19. července letošního roku opustila naše v 50. a 60. letech často navštěvovala řada
řady paní Mariane Šalátová (1930 – 2009), umělců jako malíř Alois Moravec, grafička
která patřila mezi místní starousedlíky. Ludmila Jiřincová, básník Ladislav Stehlík
Tatínek Václav Birhanzl (řidič sanitky) a další, a tak skromný příbytek pana
pocházel z Uzenic (jižní
Birhanzla a jeho dcery Mariane se
Čechy), maminka Anna,
stal v té době nepřehlédnutelným
rozená Hörnischová byla
místním kulturním centrem.)
z Kašperských Hor. Paní
V 90. letech se Mariane Šalátová
Šalátová se brzy musela
významně zasloužila o navázání
sama starat o své dvě děti,
kontaktů
našeho
města
pracovala v administrativě
s německými krajany, což se pak
místního lesního závodu,
odrazilo v řadě společných setkání,
na poště, nebo jako
kulturních akcí nebo slavení
prodavačka. V péči o rodinu
kašperskohorské mariánské pouti.
jí obětavě pomáhal její otec
Do Kašperských Hor uvedla v této
Václav Birhanzl, kterého jsme
nové době také svou přítelkyni
znali jako velkého ctitele
šumavskou
regionální
Mariane Šalátová, –
portrétní kresba spisovatelku a badatelku paní
umění, zvláště výtvarného.
(Známého
sběratele akademického malíře Aloise Marii Frankovou z Mnichova.
Moravce z roku 1962
moderní
grafiky, tenkrát
Vladimír Horpeniak
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Hasiči radí - Desatero bezpečného prožití léta

Letní měsíce jsou spolu s jarem dobou,
kdy hasiči likvidují nejvíce požárů.

studené vody a vyhledejte odbornou
pomoc

1. Rozdělávání ohně v přírodě
- Zvolte vhodné místo pro ohniště,
vzdálené nejméně 50 metrů od okraje
lesa, v dostatečné vzdálenosti od budov
a kolen
- V lese lze rozdělávat oheň jen na
vyhrazených místech
- Zcela zakázáno je
rozdělávání ohně na
místech se vzrostlým
porostem, tedy i na
louce nebo na strništi
- Oheň nezakládejte
pod větvemi a na
kořenech stromů, na suchém listí, lesní
hrabance nebo rašelině, v blízkosti stohů
a seníků (minimálně 100 m)
- Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný
podklad
- Ohniště oddělte od okolního prostředí
– např. obložením kameny, obsypáním
pískem, vyhloubením zeminy apod.
- K zapalování či k udržování ohně
nepoužívejte vysoce hořlavé látky
(benzín, nafta, líh) - oheň se pak snadno
vymkne kontrole a může způsobit vážné
popáleniny
- Dělejte jen takový táborák, který dokážete
zvládnout!
- Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik
bez dozoru
- Nejlépe je umístit oheň do blízkosti
vodního zdroje, pokud není voda,
nachystejte si dostatek písku nebo hlíny
- Opustit místo pálení můžete až poté,
co ohniště důkladně uhasíte – prolitím
vodou, zasypáním zeminou; při odchodu
se z ohniště nesmí kouřit, popel musí být
chladný
- Ohniště v lese je riziko – hrabanka může
prohořet do značné hloubky i šíře
- Za silného větru nebo v období sucha
nerozděláváme oheň ve volné přírodě
vůbec!
- Děti nesmějí být ponechány bez dozoru
plnoleté osoby!
- Do ohně nevhazujte výbušné předměty!
- Oheň (např. zapálené větve) neroznášejte
po okolí
- Oheň a alkohol nepatří k sobě
- Pokud se na vás vznítí oděv – neutíkejte;
pokud není voda, okamžitě si lehněte
na zem a chraňte si obličej; válejte se,
dokud plameny neuhasnou; k uhašení lze
použít také deku apod., když se popálíte,
postižených ploch se nedotýkejte,
popálené místo ihned ponořte do čisté

2. Lesní požáry
- Naprostá většina požárů v lesích je
způsobena lidskou nedbalostí
- Kouření v lese je ze zákona zakázáno,
rozdělávat a udržovat otevřený oheň lze jen
na k tomu vyhrazených místech – v případě
porušení zákazu mohou provinilci dostat
pokutu až do výše Kč 15.000,--, pokud
dojde k požáru a nejedná se o trestný čin
(tzn. že nevznikne škoda vyššího rozsahu)
činí sankce až Kč 25.000,-- Zakázáno je odhazování hořících nebo
doutnajících
předmětů
(nedopalky
cigaret)
- Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují
– nepřístupný terén, ztížené dopravování
vody, požár se může šířit pod zemí
3. Grilování a plynové spotřebiče
- Důležité je umístění grilu (ne na
balkoně!!!)
- Gril musí být stabilní
- Používat pouze určené palivo
- Plynové spotřebiče (např. přenosný vařič)
by neměly být venku vystaveny vysokým
teplotám
- Plynové zapalovače v autě představují
časovanou bombu
Nádoby
s
hořlavými
plyny,
propanbutanové lahve se nesmí skladovat
v prostorách pod úrovní okolního terénu,
kotelnách, garážích nebo společných
prostorách bytových domů; lahve
s plynem umisťujte ve snadno přístupných
a větraných prostorách, zamezte ale
přístupu dětí.
POZOR – nejen v zimě se můžete otrávit
topidlem. Vysoké teploty v létě znamenají
zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým
při nesprávném používání karmy. Je nutné
časté větrání a kontrola karmy!
4. Nebezpečí spojené s bouřkami
- Během bouřky nevycházejte zbytečně
ven
- Bezpečný úkryt před
bleskem
poskytují
budovy, zejména velké
objekty
s
ocelovou
nebo železobetonovou
konstrukcí, dále veškeré
stavby chráněné hromosvodem
- V přírodě se můžete bezpečně schovat
v hustém lese a háji, nižším porostu nebo
úzkém údolí
- Naopak se neschovávejte pod osamělými
stromy, na okraji lesa, pod převisy
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nízkých skal či v menších staveních bez
hromosvodu
- Největší nebezpečí zásahu bleskem
hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na
vyvýšených místech, v blízkosti železných
konstrukcí (sloupy elektrického vedení),
vysokých osamocených stromů nebo
vodních ploch
- Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či
skalní stěnu
- Během bouřky nezůstávejte na kopcích
a holých pláních – pokud vás bouře
překvapí na rozlehlé pláni, nepokračujte
dál v chůzi, nezůstávejte ve skupinách;
bezpečně přečkáte bouři v podřepu
s nohama a rukama u sebe; nelehat na
zem!
- Blesk je silný elektrický výboj – nebezpečí
hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě
v loďce, při telefonování, při práci
s elektrickými a plynovými spotřebiči
- Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na
podmáčené půdě
- Vhodný úkryt nepředstavuje stan ani
malá jeskyně ve skále
- Sezení na izolační podložce (karimatka,
batoh) vás před přímým zásahem blesku
neuchrání
- Za bouřky venku nepřenášejte kovové
předměty – fungují jako hromosvod
- Bouřku doprovází silný vítr – dodržujte
bezpečnou vzdálenost od vysokých
stromů a sloupů elektrického vedení
- Pokud jste v autě, nemusíte se blesku
obávat
- V domech zavřete okna, odpojte ze sítě
televizor a další přístroje, jejichž součástí je
obrazovka
- První pomoc při úderu bleskem je stejná
jako při úrazu elektrickým proudem
a popáleninách – podle stavu zraněného
bývá často nezbytné použít umělé dýchání,
srdeční masáž, protišoková opatření apod.
- Prudký přívalový déšt – je
nutno počítat s běsnícím
živlem
5. Odjezd na dovolenou
- Před opuštěním domácnosti vypnout
všechny spotřebiče
- Doporučuje se vypnout i jističe pro
světelný a zásuvkový okruh
- Okna uzavřít, zajistit
- Zabezpečit objekt proti vloupání
- U souseda ponechat adresu, kontakt,
klíče apod.
6. Děti – mít přehled jak a kde tráví volný
čas – možná rizika:
- Hra se zápalkami a zapalovači
Pokračování na str. 13
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MěKIS Kašperské Hory a Krámek pro radost & Drak světla
nabízí možnost kurzů

Tvoříme z pedigu

Máte zájem se naučit něco nového?
Umožníme vám naučit se různým technikám výroby z pedigu
(košíčky, dózy, oplety lahví, zvířátka, dekorace aj.)
Kurzy budou probíhat podle zájmu 1 – 2x za měsíc v prostorách Městské ubytovny.
Cena za jeden kurz je v rozmezí 250,- a 450,- Kč včetně nákladů na veškerý materiál.
Na prvním kurzu se dozvíte základní informace o pedigu – tzn. přijďte všichni, kdo máte zájem se tuto techniku naučit
Při každém kurzu se naučíte vytvářet něco nového a hotovým výrobkem si vyzdobíte domácnost nebo potěšíte své blízké milým
dárkem.
Více informací: na tel. číslech 739 22 06 56 a 776 708 318 – pí. Pavlasová – ta kurzy povede nebo pí. Kočandrlová na tel.
736 513 950
Pokračování ze str. 12

- Tajné kouření teenagerů ve stohu či
seníku
- Manipulace s pyrotechnikou či
výbušninami
- Rodiče a všichni, kteří mají děti v danou
chvíli na starosti, jsou povinni dbát toho,
aby jejich ratolesti nezpůsobily požár;
z hlediska požární ochrany – v případě
zanedbání dohledu nad osobami, které
nemohou posoudit následky svého
chování, může být udělena sankce až do
výš Kč 25.000,-- (§78 zákona č. 133/1985
Sb.)
7. Výlety na nebezpečná místa
- Lezení po skalách – nikdy bez zajištění
- Lezení do jeskyní a různých štol
Přeceňování
svých
schopností
v neznámém terénu, zejména za snížené
viditelnosti nebo v noci
8. Nebezpečí při koupání
- Noční koupání – dochází ke ztrátě
orientace
- Nekoupejte se za bouřky
– hrozí úraz elektrickým
proudem
- Neskákejte nikdy uhřátí
do vody, hrozí nebezpečí
srdečního
selhání
a utonutí
- Neskákejte do vody, o které nevíte, jak
je hluboká nebo zda se pod hladinou
neskrývají kameny nebo jiné předměty
nebo je tam příliš mělko

- Alkohol a koupání není dobrá
kombinace
- Při sjíždění řek – v lodi
minimálně jedna zkušená
osoba, děti musí mít plavací
vestu
- Pozor při pohybu v blízkosti břehů –
podemleté břehy, uklouznutí a pád do
vody, uvíznutí a utonutí ve víru apod.
- Pokud se někdo topí, snažte se pomoci
sami – pokud na to nestačíte, co nejrychleji
zavolejte pomoc; zapamatujte si místo, kde
jste tonoucího naposledy viděli
- I ve městech číhá nebezpečí – splavy,
vpusti, jímky, studny, odkalovací nádrže
čističek, přehrady apod.
9. Sklizeň obilí – požáry související se
žněmi
- Technické závady na technice (traktory,
kombajny, auta)
- Nedbalost – např. chytne sláma od
rozžhaveného výfuku
- Kámen nebo cizí
předmět, jenž se
dostane do techniky
– jiskry zapálí úrodu
Obilný
prach
dokáže vytvořit se
vzduchem velmi výbušnou směs
- Nutná důsledná kontrola veškerých
zařízení
- Uskladnění úrody – samovznícení – velké
riziko u velkokapacitních seníků nebo
stohů

- Zajistit větrání a pravidelné měření teploty
uskladněného materiálu – v případě, že
překročí kritickou mez 65°C, je nutno
materiál alespoň částečně vyskladnit,
přeuspořádat, a tím ochladit
10. Jak přivolat pomoc
- Zachovat klid a nepodlehnout panice
- Nejdříve chraňte život a zdraví, pak teprve
majetek
- Jakoukoliv mimořádnou událost, která
se stane vám nebo které jste svědkem, co
nejdříve oznamte hasičům na tísňovou
linku 150 nebo 112; pokud jde vyloženě
o zdravotní problém, volejte zdravotnickou
záchrannou službu na číslo 155, Policii na
158
- Při ohlášení uveďte:
* Co se stalo
* Kde k tomu došlo
* Své jméno
* Přímý kontakt na sebe (telefon)
- Nikdy nezavěšujte jako první, řiďte se
pokyny operátora
- Pokud cestujete do zahraničí a ocitnete
se v nouzi – volejte 112 – platí v celé
Evropské unii (27 států – domluvíte se
jedním světovým jazykem kdekoliv).
Hasiči Vám přejí
hezký
zbytek
dovolené a šťastný
návrat domů.
Jiřina Petergáčová
Starostka SDH Kašperské Hory

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Oč skutečně běží v Národním parku Šumava? (odpověď na článek J. Markové)

Co je Národní park Šumava?
Odpověď je poměrně
jednoduchá: dle
zřizovacího
právního
p ře d p i s u
je
NPŠ
územím,
j e h o ž
posláním
je uchování
a
zlepšení
jeho přírodního
prostředí,
zejména
ochrana či obnova samořídících funkcí
přírodních systémů, přísná ochrana volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,
zachování typického vzhledu krajiny,
naplňování vědeckých a výchovných cílů,
jakož i využití území národního parku
k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní
prostředí.
Tolik tedy suchá teorie, ale zároveň jasné
zadání pro Správu našeho největšího
národního
parku.
Plnění
poslání
kombinujícího přísnou ochranu přírody
včetně jejích samořídících funkcí s využitím
území k rekreaci či turistice při zachování
typického vzhledu krajiny je totiž skutečně
úkol nelehký.
Přesto nelze říci, že by Správa parku
tento úkol neplnila. Správa NP disponuje
několika nástroji k plnění zmíněného
poslání. Jedním z legislativně daných
nástrojů je například plán péče o NP. Jeho
tvorba podléhá definovaným pravidlům,
je tvořen odborníky z mnoha různých
oborů. Zpracovává se na desetileté
období, k připomínkování je předkládán
všem dotčeným institucím včetně obcí
na území NP. Tímto dokumentem je
pak tedy zajištěna jak odborná kvalita
správy dotčeného území, tak maximální
transparentnost všech zamýšlených kroků.
Šumava jako „Zelená střecha Evropy“
I přes nárůst kůrovcové populace
v posledních letech a související zvýšení
počtu kůrovcem napadených stromů
zůstává Šumava stále zelená. Plochy lesa
s odumřelou horní stromovou vrstvou
v lokalitách ponechaných samovolnému
vývoji jsou evidovány v číslech činících
aktuálně cca 2 % z celkové plochy lesů v NPŠ
– a za celou historii NP 3,4 %. Velká část již
dříve kůrovcem napadených ploch je nyní
znovu zelená odrůstajícím přirozeným
zmlazením (zčásti i
předchozími
výsadbami), proto aktuálně evidujeme
zmíněná 2 % plochy se soušemi..
Tyto malé stromky – další generace lesa

fungujícího bez každodenního lidského
zásahu – však nelze spatřit z letadla či
z vrtulníku. Návštěvníci národního parku
mají možnost vidět je přímo - třeba i na
nově zřízených zážitkových a turistických
trasách. Mohou se sami přesvědčit o tom,
že les hnědavý či šedý na pohled z dálky, je
již nyní na mnoha místech ve skutečnosti
lesem znovu zeleným. I přes prvotní
negativní dojem z množství usychajících
dospělých smrků tak tedy nemusí vznikat
obava o další existenci šumavských lesů.
Nutné je připomenout, že lesní porosty
se samovolným vývojem tvoří nyní cca
¼ z celkové plochy NP. V porostech
s probíhajícími zásahy Správa parku
s kůrovcem účinně bojuje.		

Spontánní obnova
Podle odborně prováděného monitoringu
přirozeného zmlazení na plochách
horských smrčin s již dříve rozpadlým
stromovým patrem je již nyní (po cca 15ti
letech) na velké části těchto ploch dostatek
mladých stromků.
Druhová skladba dřevin přirozených
horských smrčin je dána. Horské smrčiny
s převahou smrku, tzn. lesy extrémních
klimatických poloh NP, nelze na lesy
smíšené tedy přeměňovat.
Otázkou zůstává, jaký je vlastně „cílový“
počet stromků na hektar plochy přirozeně
fungující horské smrčiny. Odpovědět
snad může jedině příroda sama. Trvalým
hospodařením na těchto plochách se to
totiž nedozvíme. Vždy by to byl pouze
stav odpovídající našim představám
a poznatkům o lesích v těchto polohách.
Jisté je, že dosud zjištěný počet, 100 –
38 000 kusů mladých stromků na hektar
plochy, se jeví jako dostatečný pro další
přirozený vývoj lesního porostu.
Následky polomů a kůrovcových kalamit
v nejvyšších polohách Šumavy
S větrnými polomy i s kůrovcem, coby
přírodními činiteli, bojují lesníci nejen
v NP Šumava, ale i v ostatních částech
naší republiky. Událostem kalamitního
charakteru lze totiž jen těžko předcházet.
A proto polomy vznikají i v lesích jižních
Čech, z toho důvodu zpracovávají
kůrovcovou kalamitu třeba i na Moravě.
Kůrovec dolétne aktivně většinou do
500 m, pasivně může být unášen v řádu
max. kilometrů. O tom, že šumavský brouk
zaplaví celé Čechy, tedy nemůže být řeč.
Podobně je to i s větrem – několik málo
set hektarů holin v mnoha desítkách tisíc
hektarů lesa asi velmi těžko způsobí větrné
polomy o mnoho kilometrů dále.

Více než čemukoliv jinému je vliv větru
či kůrovce na lesní porosty v Čechách
nutné připisovat aktuálnímu stavu
porostů, jejich druhovému, věkovému,
prostorovému, i výškovému členění a
v neposlední řadě také již identifikovaným
globálním klimatickým změnám. Velký
vliv má nesporně i způsob dlouhodobého
obhospodařování lesních porostů – a to
jak kladný, tak záporný.			
Opora v zákoně
Limity pro způsob péče o lesy NPŠ
jsou dány zejména platným zákonem
o ochraně přírody a krajiny (114/1992
Sb.). Na tento právní předpis, ale i další
předpisy upravující ochranu přírody u nás,
pak navazují rozhodnutí MŽP, směrnice,
nařízení, atd. Správa NPŠ je povinna se
všemi platnými dokumenty řídit. Způsob
péče o území národního parku musí být
volen tak, aby byl v souladu s platnou
legislativou. Uvedený soulad s právními
předpisy je navíc pravidelně nezávisle
kontrolován jak kontrolními orgány MŽP,
tak například českou inspekcí životního
prostředí, či dalšími subjekty.		

Oč tedy skutečně běží?
Šumava se v posledních letech skutečně
stala mediálním tahákem a do určité míry
také politickým kolbištěm. Pravdou také je,
že do práce zaměstnanců Správy kromě
politiků mluví i novináři, ekologové a další.
Ale proč by ne? Vždyť svoboda projevu
je jedním z dlouho vybojovávaných
občanských práv. Ať každý svobodně
vyjádří svůj názor. V žádném případě však
nelze směšovat odbornou práci vedení
národního parku s výroky mnoha různých
činitelů v médiích.
V národním parku jde především o ochranu
přírody, což je jeho zákonná povinnost.
V souladu s posláním NP zajišťuje Správa
parku samozřejmě prostor i pro množství
dalších aktivit: turistika, rekreace, trvale
udržitelné využití části území s cílem
udržení krajinného rázu… Ochrana
nesmírně cenného kousku naší přírody je
ale hlavní prioritou. Bez ohledu na množství
často až protichůdných či zavádějících
prohlášení neodborníků v médiích je to
věc, o kterou tu běží.
Závěrem si dovolím připomenout, že lesy
NP nejsou určeny k produkci dřeva. Nelze
tedy péči o ně srovnávat s hospodařením
v lesích hospodářských. Kromě této
nezbytnosti se současné vedení Správy
řídí i tím, že neignoruje potřeby místních
lidí a zkvalitňuje péči o své hosty.
Ing. P. Kahuda
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MYSTERIUM STATISTIK NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA (ANEB ČÍSLA, O KTERÝCH SE NEMLUVÍ)

Všechny statistiky jsou obvykle zahaleny
tajemstvím. Tajemstvím tím větším, čím
méně informací mají poskytnout. Nejinak
je tomu i se statistikami Národního parku
Šumava.					

Těžby kůrovcem napadené dřevní hmoty
Na webových stránkách parku se můžeme
dočíst i o těžbách kůrovcem napadené
dřevní hmoty. Od počátku roku 1991 (rok
založení parku) do konce roku 2008 bylo
vytěženo přes milion kubíků kůrovcového
dřeva. Spočítáme-li, jaké vymýcené ploše
odpovídá 1 milion kubíků, musíme vědět,
že průměrná zásoba dřeva na hektar
u dospělých porostů činí 390-500 m3 /ha.
Zjistíme, že jen kůrovcové těžby by vedly
hypoteticky ke vzniku 2500 ha holin.
Ostatní těžby
V důsledku kůrovcové kalamity odumřelo
v průběhu existence národního parku
3 000 ha lesa, část byla vytěžena
V rámci nahodilých těžeb (po vichřicích,
orkánech,
sněhových
kalamitách)
v průběhu existence parku bylo vytěženo
2 075 000 kubíků, což odpovídá hypotetické
ploše 5 320 ha (holin)
Po orkánu Kyrill bylo v I., ale i II. zónách
ponecháno asi 300 tisíc kubíků (spíše
více) nezpracované dřevní hmoty, což by
odpovídalo 770 ha holin.			

Bylo zničeno asi 17% lesnaté části parku
Prostým součtem dojdeme k závěru, že
v průběhu existence národního parku bylo
zdecimováno a vytěženo minimálně 9 090
ha lesní plochy. Má-li park rozlohu 68 064
ha, lesy v něm 54 100 ha, pak bylo zničena
asi 1/6 , tedy 17% lesnaté části parku.
A to nejsou započteny pokračující těžby
v roce 2009. 				

Kůrovcová kalamita v Národním parku
Šumava
Z přímých statistik víme, že jen v jihočeské
části Národního parku Šumava, kde je
evidováno 25 990 ha smrkových porostů,
činí objem nezpracované, kůrovcem
napadené hmoty v době od 1. 8. 2008 do
31. 3. 2009 76 257 m3. Jde o tzv. kalamitní
základ. Připadá-li více než 1 kubík kalamitní
hmoty na 1 hektar smrkových porostů,
hovoříme o kůrovcové kalamitě a v této
chvíli je park povinen instalovat takový
počet lapačů nebo lapáků, jenž odpovídá
přinejmenším kalamitnímu základu nebo
jeho dvojnásobku. Tzn. že v současné
době by mělo být v jihočeské části parku
instalováno minimálně 76 257 lapačů nebo
lapáků, nebo ještě lépe dvojnásobek, tedy
152 514 lapačů nebo lapáků.

KULTURNÍ PŘEHLED
26.8. – TERMINATOR SALVATION
Místní kino od 19:00 hod., akční/sci-fi, 116 min.,
mládeži přístupno od 12 let..
30.8. – ROCKOVÉ ČAJE (změna oproti informaci
v minulém Zpravodaji)
Písně k tanci i poslechu, hraje skupina Miriam,
Promise a další. Spol. sál Miriam, fara Kašperské
Hory od 16:00 hod.
2.9. - PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Místní kino od 19:00 hod., drama, 92 min., mládeži
přístupno od 12 let.
9.9. - RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ
(PÁTEŘNÍKŮ) NA SKLÁŘSKÉM KAHANU
Pořádá IS a SEV Národního parku Šumava K.H. od
13:00 – 17:00 hod.
9.9. – HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Místní kino od 10:00 hod, dobrodružný, 153 min.,
mládeži přístupné.
27.9. – DISKO PRO POKROČILÉ
hudba 60-80 let, Jiří Šotkovský. Spol. sál Miriam,
fara Kašperské Hory od 16:00

Závěrem:
Situace v Národním parku Šumava je
katastrofální. Od počátku existence
národního parku bylo kůrovcem a dalšími
kalamitami zdecimováno asi 17% lesnaté
části parku. O tom se může přesvědčit každý
turista pohybující se v oblasti hraničních
vrcholů, kde kůrovec a orkán Kyrill napáchali
největší škody. Oholené hraniční vrcholy
(holiny), rezavé stromové patro (smrky
napadené kůrovcem), odumřelé porosty
(souše) vypovídají o síle přírodních kalamit,
které podávají důkaz o nadprahovém
stresu, jemuž nejsou schopny odolat žádné
ekosystémy, natož klimaxové smrčiny
národního parku. V tuto chvíli striktní
uplatňování
bezzásahového
režimu
a samovolného vývoje v bezzásahových
zónách jaksi postrádá logiku a příčí se
zdravému rozumu. Můžeme si položit
otázku:„Jak dlouho ještě vláda, ministerstvo
životního prostředí, poslanci budou pouze
přihlížet ekologické katastrofě v oblasti
nejcennějších smrčin České republiky
a budou souhlasit s tvrzením ředitele
národního parku inženýra Krejčího, že
kůrovec je přirozenou součástí ekosystému.
Pokud je kůrovec přemnožený a dokonce
kalamitně, pak tato sentence svědčí pouze
o nevědomosti nebo fanatické zaslepenosti
managementu NP Šumava.
Jitka Marková

55 života
let– v porovnání

Není to žádné kulaté výročí, ale přece.
Na jaře roku 1954 opustili Základní
školu v Kašperských Horách žáci, kteří
jako první prvňáčkové v roce 1946
usedli do školních lavic pod vedením
tehdejšího řídícího Jana Hofmanna.
Jeho mohutná postava sama o sobě
budila respekt i u těch žáků, kteří se jen
těžce smiřovali s tím, že si nemohou ve
třídě při vyučování počínat jako mimo
školu. Vzpomínám (asi stejně jako moji
bývalí spolužáci) na hodiny hudební
výchovy kdy pan řídící uchopil housličky
a smyčec. Zvláště upozorňuji na smyčec,
který často panu řídícímu posloužil
nejen ke hraní na hudební nástroj.
Mockrát byl totiž prodlouženou rukou
vyzývající nepozorné žáky k poslušnosti
a pozornosti. Smyčec musel být občas
měněn, protože nevydržel obojí funkci
– hraní na housle i občasné "pohlazení"
neposlušného žáčka.
V osmé třídě základní školy jsme se
dozvěděli radostnou zprávu, že tento
ročník je náš poslední. Ano, byl to
skutečně poslední rok bezstarostného

s pozdějším
shonem,
životními
"kotrmelci"
a problémy.
Proč však vlastně připomínám 55 let
od ukončení základní školní docházky
právě v současné době? Protože dne 26.
září 2009 se koná setkání spolužáků, kteří
ukončili školní docházku v Kašperských
Horách na základní škole v červnu
1954.
Program setkání spolužáků po 55
letech bude obohacen o velmi zajímavý
zájezd do oblasti Modravska, kde mimo
jiné navštíví účastníci zájezdu i oblast
Březníku. Dopravu z Modravy na Březník
zajistí Národní park Šumava. O tomto
výletu se zmiňuji zejména z důvodu,
že pokud účastníci setkání nenaplní
kapacitu autobusu, je možná účast
i ostatních občanů. Zájemci se mohou
předem přihlásit u paní Veselé v místní
knihovně (pondělí a středa 16.00 – 18.00
hod., pátek 13.00 – 15.00 hod.). Finanční
záloha činí Kč 75,--. Upozorňuji, že zájezd
je určen jen pro osoby důchodového
věku a invalidy.
František Kortus st.

inzerce

